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มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 

 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานพยาบาล ได้พัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์
ในการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อกำหนดท่ีได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพฉบับนี้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะในงานบริการด้านต่างๆของสถานพยาบาลและให้มีการ
ดำเนินการของสถานพยาบาลสอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อ
สถานพยาบาล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่ิงแวดล้อมและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับท่ัวประเทศ ให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีกลไกในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ท่ีจำเป็นต่อการเป็นสถานพยาบาลและให้
สถานพยาบาลมีเครือข่ายวิชาการ สนับสนุนทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง เกิดความมั่นคงและปลอดภัย 
ปรัชญาของมาตรฐาน 
 การดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 5 
ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2559 คือ 

1. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
2. การกำหนดพื้นฐาน ท่ีสถานพยาบาลต้องการและยอมรับมากท่ีสุด 
3. การคำนึงถึงผู้รับบริการและสถานพยาบาลเป็นศูนย์กลาง 
4. การปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานพยาบาล ได้ทุกระดับ 
5. การให้สถานพยาบาลทุกระดับ สามารถพัฒนาสู่ระบบคุณภาพได้ ตามบริบทของตนเองได้อย่าง 

เหมาะสมยั่งยืนและต่อเนื่อง 
6. การเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
7. การพัฒนาสู่มาตรฐานระดับชาติและสากลได้ 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจว่า หากเข้ามารับบริการยังสถานพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จะได้รับความสะดวกสบาย 
จากการรับบริการภายใต้สถานท่ี ท่ีสะอาดเป็นระเบียบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีส่ิงอำนวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำ พร้อมใช้ เช่ือถือได้อย่างเพียงพอ รวมท้ังผู้รับบริการยังได้รับข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้อง
และพัฒนาทักษะท่ีจำเป็น ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องและสามารถจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ 
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คำนิยาม 
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Health Service System Standard) หมายความถึง เกณฑ์ท่ี
กำหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและวัดความสำเร็จของสถานพยาบาล ในการจัดการคุณภาพ 
รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคารส่ิงแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล และด้านการ
ดำเนินงานสุขศึกษาท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีจัดให้แก่ประชาชนและส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีไว้วางใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเอื้อให้
เกิดความปลอดภัย สวัสดิภาพของผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือนชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
 สถานพยาบาล (Sanatorium) หมายความถึง สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรปีระกาศกำหนด 
 การประเมินตนเอง (Self-assessment) หมายความถึง การดำเนินการวิเคราะห์สถานะหรือสภาวะของ
สถานพยาบาลว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดหรือไม่ 

การบริการ (Service) หมายความถึง การให้ความช่วยเหลือหรือการดำเนินการท่ีดี เพื่อประโยชน์ของ
ผู้อื่น 

การส่งเสริม (Promote) หมายความถึง การให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในกิจกรรมของมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพให้เกิดการเปล่ียนแปลง พัฒนาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

การเยี่ยมประเมิน (Assessmentvisit) หมายความถึง การลงติดตาม เพื่อวัดผลการดำเนินงานของ
สถานพยาบาลควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำ ช้ีแนะ เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถนำไปดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อกำหนด และมีการให้ค่าคะแนนความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจริง ณ ตอนนั้น 

การเยี่ยมส่งเสริม (Visiting promotion) หมายความถึง การลงติดตามการดำเนินงาน ท่ีไม่มีการวัดผล
การดำเนินงาน เน้นการให้องค์ความรู้ คำแนะนำ ช้ีแนะ เพื่อให้สถานพยาบาลสามารถนำไปดำเนินการ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ข้อกำหนด 

การพัฒนา (Development) หมายความถึง การทำให้ดีกว่าเดิม การปรับปรุง การเปล่ียนจากระดับ
หนึ่ง ไปสู่ระดับหนึ่งท่ีดีกว่า 

การเสริมพลัง (Empowerment) หมายความถึง กระบวนการอธิบายเชิงลุ่มลึก ท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้ใช้บริการสามารถตอบสนอง ความต้องการจำเป็นของเขาและหน่วยงานได้อย่างเป็นจริง เป็นกระบวนการท่ีต้อง
เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน การแสดงถึงการยอมรับและช่ืนชม การส่งเสริม การพัฒนาและ
เสริมสร้างความสามารถของบุคคล ในการตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาด้วยตนเองและไม่ใช้
วิธีการสำเร็จรูปท่ีกำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเองและรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจสามารถ
ควบคุมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของตนเองได้ 

ความปลอดภัย (Safety) หมายความถึง สถานพยาบาลหรือพื้นท่ีปฏิบัติงาน รวมถึงระบบงานต่าง ๆ 
เครื่องมืออุปกรณ์ และการทำงานท่ีต้องได้รับการดูแล ควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย ไม่อยู่ในสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ หรือไม่มีเช้ือโรค โดยจะไม่ก่อให้เกิดส่ิงต่างๆ เช่น การเสียชีวิต บาดเจ็บ เสียสุขภาพอนามัยและเสียทรัพย์ 
เป็นต้น 

ความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) หมายความถึง ความสามารถท่ีจะปกป้องระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย จากการโจมตีทางไซเบอร์ 
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ระบบสนับสนุน (Supporting system) หมายความถึง ระบบงานด้านวิศวกรรม หรือ ส่ิงอำนวยความ
สะดวกหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนท่ีส่งเสริมความสะดวกสบาย ปลอดภัยและช่วยเอื้อประโยชน์ต่อการ
ทำงานหรือการบริการรักษาพยาบาล 

สุขศึกษา (Health Education) หมายความถึง กระบวนการจัดโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน
สุขภาพสร้างเสริมความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ อันจะนำไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและธำรงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน 

พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior: HB) หมายความถึง การปฏิบัติหรือการแสดงออกของบุคคลใน
การกระทำหรืองดเว้นการกระทำในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งมีผลมาจาความรู้ ความเข้าใจ เจตคติและการปฏิบัติ
ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 

ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ (Medical device center) หมายความถึง หน่วยงานภายในของสถานพยาบาลท่ี
ทำหน้าท่ีบริหารจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆภายในสถานพยาบาล 
โดยมีการการวางแผน การร่วมจัดหา การจัดการฐานข้อมูล การควบคุมกำกับมาตรฐาน การจัดการให้มีความ
พร้อมใช้ การซ่อมแซม การบำรุงรักษา การสอบเทียบ การทวนสอบ การฝึกอบรม การประเมินความเส่ียง การ
ประเมินเทคโนโลยี การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และจำหน่ายพัสดุ เป็นต้น 

สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายความถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวทั้งส่ิงท่ีมีชีวิตและส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 
ท้ังส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เป็นปัจจัยในการ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายความถึง ข้อกำหนดระบบคุณภาพท่ีจำเป็น 
(Essential Requirements) สำหรับการทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินการของ
งานสุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 
องค์ประกอบ 
 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการประเมินสถานพยาบาล ซึ่งสามารถใช้ได้กับ
สถานพยาบาลทุกระดับ โดยเนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมใน 9 ด้าน ดังนี้ 

ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านท่ี 2 ด้านบริการสุขภาพ 
ด้านท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 
ด้านท่ี 4 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ด้านท่ี 5 ด้านความปลอดภัย 
ด้านท่ี 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้านท่ี 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการท่ีสำคัญ 
ด้านท่ี 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านท่ี 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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เกณฑ ์
มาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของงานบริการในสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสถานพยาบาลภายใต้กฎหมาย ว่า
ด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นงานการบริการให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชน
ผู้รับบริการ ภายใต้ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยโดยการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
ท่ีให้บริการในสถานพยาบาลซึ่งแบ่งมาตรฐานเป็น 2 ประเภทตามประเภทของสถานพยาบาล ภายใต้กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ด้านที่ 1 
ด้านการบริหารจดัการ 

 

 การบริหารจัดการเป็นกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
สถานพยาบาล ตามมาตรฐานสถานพยาบาลภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมโดยเน้นการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชนผู้รับบริการภายใต้ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
ของสถานพยาบาลดังนี้ 
1) นโยบายการจัดการคุณภาพ 
 1.1 การสื่อสารจากผู้นำ 

ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น ทำหน้าท่ีเป็นตัวแทนการเปล่ียนแปลงและการส่ือสารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการริเริ่มผลักดันให้ความรู้สนับสนุนปลูกฝังค่านิยมและการพัฒนา
ทักษะการทำงาน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างคุณค่าและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการด้วยวิธีการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงาน โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
เครื่องมือทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม มาใช้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงาน ให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงรวมไปถึงการทำหน้าท่ีในแก้ไขปัญหาอุปสรรค ท้ังในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ ท่ีมีผล
ต่อการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

บุคลากรทุกระดับ มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและการจัดการคุณภาพในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ท่ีมา
จากการส่ือสารของผู้บริหารโรงพยาบาล 
 1.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

โรงพยาบาลมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน 4 รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถทำได้ดังนี้ 
  1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายและแผนพัฒนาระบบบริการ 
  2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ 
  3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงพยาบาล 
  4) การทำหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างชุมชนและโรงพยาบาล 

นอกจากนี้อาจสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลใน 3 กลุ่มปัจจัยดังนี้ 
  1) ปัจจัยด้านโรงพยาบาล เช่น นโยบายการเข้าถึงชุมชน การเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของโรงพยาบาลการใช้กลวิธีในการระดมพลังชุมชนจากความศรัทธาต่อศาสนา 
  2) ปัจจัยด้านชุมชน เช่น การนำเสนอความต้องการบริการสุขภาพและความพึงพอใจ ในบริการ
ศักยภาพของชุมชนในการร่วมจัดบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสุขภาพศักยภาพของผู้นำชุมชนความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของโรงพยาบาล 
  3) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลเช่น 
  - โรงพยาบาล มีโครงสร้างการบริหาร ท่ีส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารของ
โรงพยาบาลโดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารท่ีบางส่วนมาจากฝ่ายประชาชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและแผน 
  - การบริหารจัดการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลประกอบด้วย 
   * การสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน ในลักษณะประชาสังคมเกิดความรู้สึกร่วม
เป็นเจ้าของโรงพยาบาลและการรักษาสิทธิผู้ป่วย 
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   * โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับนโยบายเข้าถึงชุมชน โดยจัดบริการเชิงรุกเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของประชาชนรวมท้ังการติดตามฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบาบัดต่อเนื่องหรือ
เฝ้าระวังภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
   * โรงพยาบาลจัดให้มีโครงการพัฒนาสุขภาพผสมผสาน ไปกับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพียงพอ ท่ีจะเอื้อต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การพัฒนาบริหารโรงพยาบาล 
   * การประสานงานความร่วมมือกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น ท้ังองค์กรของรัฐและเอกชน
รวมท้ังศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการกำหนดกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น
องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล คุณสมบัติของผู้แทนชุมชน ท่ีจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรวม ท้ังขั้นตอนของการได้มา ซึ่งผู้แทนชุมชนฯลฯ ควรจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจ ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
2) กระบวนการคุณภาพ ประกอบด้วยแนวทางของการประเมินใน 2 มิติสำคัญ ท่ีให้ความสำคัญต่อการทำให้
มาตรฐานเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของการให้บริการในโรงพยาบาลคือ 
 2.1 คุณภาพบริการและระบบสนับสนุนบริการประกอบด้วย 
  2.1.1 กระบวนการดูแลผู้ป่วยโดยประเมินจากการให้บริการ ณ จุดบริการดังนี้ 
  • การเข้าถึงและเข้ารับบริการ (Access & Entry) กล่าวคือ ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่า
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจำเป็นได้ง่าย กระบวนการรับผู้ป่วยเหมาะกับปัญหาสุขภาพความต้องการของ
ผู้ป่วยทันเวลามีการประสานงานท่ีดีภายใต้ระบบและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
  • การประเมินผู้ป่วย (Patient Assessment) โดยการประเมินในระหว่างกระบวนการว่าผู้ป่วย
ทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสม 
  • การวางแผนการดูแลผู้ป่วย (Planning of Care) ทีมผู้ให้บริการมีการจัดทำแผนการดูแลผู้ป่วย
ท่ีมีการประสานกันอย่างดีและมีเป้าหมายท่ีชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วย 
  • การวางแผนจำหน่าย (Discharge Planning) มีระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วย
หรือญาติและครอบครัวสามารถดูแลตนเองหรือได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
หลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล 
  2.1.2 ผลลัพธ์ จากการดูแลผู้ป่วย โดยจากการสังเกตหรือการประเมินจากผลลัพธ์ ท่ีได้รับหรือท่ี
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 
  • การดูแลท่ัวไป (General Care Delivery) ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแล
ผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีปลอดภัยเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยเกิดความสุข
สบายหรือทุกข์ทรมานน้อยท่ีสุดรวมทั้งญาติได้รับคำอธิบายกระบวนการรักษาพยาบาลท่ีจำเป็น 
  • การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการ  ท่ีมีความเส่ียงสูง  (Care of High-Risk Patients and 
Provision of High-Risk Services) ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงสูงและ
ให้บริการท่ีมีความเส่ียงสูงอย่างทันท่วงทีปลอดภัยเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  • ผู้ป่วย ได้รับบริการครบถ้วน ตามกระบวน การรับไว้รักษาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ได้แก่ การให้การพยาบาลการดูแลโภชนาการ การให้ยาตามแผนการรักษา การได้รับรังสีวินิจฉัยตามความจำเป็น
การให้ยาระงับความรู้สึก ตามแผนการรักษาการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมท้ังการให้สุขศึกษา เพื่อการมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
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  • การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ ผู้ป่วยครอบครัว  (Information and Empowerment for 
Patients/Families) โดยทีมผู้ให้บริการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ แก่ผู้ป่วยครอบครัวและจัดกิจกรรม            
ท่ีวางแผนไว้ เพื่อเสริมพลังผู้ป่วยครอบครัว ให้มีความสามารถและรับผิดชอบ ในการดูแลสุขภาพของตนเองรวมทั้ง
เช่ือมโยงการสร้างเสริมสุขภาพเข้าในทุกขั้นตอนของการดูแล 
  2.1.3 ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลประกอบด้วยดังนี้ 
  • แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ         
ท่ีจำเป็นและประสบการณ์ด้านสุขภาพ (Need & Experience of Patients), มาตรฐานผู้ให้บริการตามวิชาชีพ
ความปลอดภัยในสถานพยาบาลรวมทั้งการจัดการด้านสุขอนามัยและความเส่ียงด้านสุขภาพ 
  • การดูแลต่อเนื่อง (Continuity of Care) ทีมผู้ให้บริการสร้างความร่วมมือและประสานงาน
เพื่อให้มีการติดตามและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีให้ผลดีสร้างความประทับใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว 
  • สถานพยาบาลปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพ ระบบบริการท่ีครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการแรกรับ 
(Accept) การเข้าถึงการรักษาพยาบาล (Access) การดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพอาการ (Appropriate) สมรรถนะ
ของผู้ให้บริการ (Competency) ความต่อเนื่องของการดูแลในสถานพยาบาล (Continuity) บริการท่ีครอบคลุม
อาการความเจ็บป่วย (Coverage) ประสิทธิภาพของกระบวนการดูแลรักษา (Effective) ประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นกับ
อาการเจ็บป่วย (Efficient) การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (Equity) การเคารพในสิทธิมนุษยชน (Humanize 
Responsive) ความปลอดภัย (Safety) และการจัดการท่ีเหมาะสมกับเวลา (Timelines)  
  2.1.4 สวัสดิการผู้ป่วยและบุคลากร 
  • ผู้ป่วยได้รับการดูแล ท่ีครอบคลุมตามสิทธิการรักษาพยาบาล รวมท้ังได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
  • ผู้ป่วยและญาติได้รับการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมใน
ระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาล (ถ้ามี)  
  •   บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
  • สถานพยาบาลมีระบบการส่ือสาร ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถ แสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาระบบบริการของสถานพยาบาลได้อย่างเปิดเผยท้ังกระดานแสดงความคิดเห็นกล่องรับความ
คิดเห็นและ/หรือช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 คุณภาพการบริหารโรงพยาบาลประกอบด้วยดังนี้ 
  2.2.1 การบริหารความเส่ียง 
   2.2.1.1 สถานพยาบาล มีระบบการประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เช่น มีการทบทวน
สภาวะและประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากเวชระเบียน 
   2.2.1.2 สถานพยาบาล มีการติดตามดูแลผู้ป่วย ท่ีต้องเข้ารับการรักษาแบบค้างคืน
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด (Bedside Review)  
   2.2.1.3 สถานพยาบาล มีระบบการดักจับปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไข ป้องกันการ
เกิดปัญหาซ้ำ รวมทั้งมีแนวทางการโต้ตอบปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
   2.2.1.4 สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบั ติ  (Guideline of Practice) ในการจัดการ
ปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินทางการดูแลรักษาพยาบาลท่ีผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2.2 การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ คือ สถานพยาบาลมีแนวทางการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค (Proxy 
Disease) ท่ีสามารถบ่งช้ีถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.2.3 การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ 
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   2.2.3.1 สถานพยาบาลจะต้องมีกระบวนการ ระบบหรือวิธีการในการควบคุมและการ
ป้องกันการติดเช้ือตามมาตรฐานสากลท่ัวทั้งโรงพยาบาล 
   2.2.3.2 บุคลากรของสถานพยาบาล ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการควบคุมและ
ป้องกันการติดเช้ือตามมาตรฐานสากล 
  2.2.4 ระบบเวชระเบียน 
   2.2.4.1 มีระบบการจัดการเวชระเบียนท่ีเป็นมาตรฐาน 
   2.2.4.2 กำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย 
   2.2.4.3 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเวชระเบียน 
  2.2.5 ส่ิงแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 
   2.2.5.1 สถานพยาบาล มีการสร้างพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสภาพแวดล้อม               
ท่ีปลอดภัยสาหรับท้ังผู้ป่วยญาติรวมทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ 
   2.2.5.2 สถานพยาบาลมีระบบหรือวิธีการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นและมาถึงผู้ป่วย
หรือบุคลากรผู้ให้บริการ 
   2.2.5.3 สถานพยาบาลมีระบบเช่ือมโยงและหรือวิธีการติดต่อประสานงานกับส่วน
ราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
   2.2.5.4 สถานพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศรวมท้ังระบบ
บริการท่ีเป็นมิตร (friendly service) สาหรับผู้ป่วยและญาติ 
  2.2.6 ระบบบริหารจัดการยา 
   2.2.6.1 สถานพยาบาลมีระบบบริหารจัดการยาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.6.2 สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Reasonable Drug 
Use; RDU) ท่ัวทั้งองค์กรท่ีเช่ือมโยงถึงระดับชุมชนและครัวเรือน 
  2.2.7 การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค 
   2.2.7.1 สถานพยาบาลมีระบบห้องปฏิบั ติการเพื่อการวินิจฉัยโรคท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.2.7.2 สถานพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติการส่ือสารให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้ป่วยหรือญาติเกี่ยวกับการตรวจทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรค 
   2.2.7.3 สถานพยาบาลมีระบบปฏิบัติการรายงานผลการตรวจทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคท่ี
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยหรือญาติไม่ต้องนำหรือถือเอกสารไปพบแพทย์ด้วยตนเอง 
   2.2.7.4 สถานพยาบาลมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการตรวจทดสอบ
เพื่อวินิจฉัยโรค 
  2.2.8 การเฝ้าระวังโรค 
   2.2.8.1 สถานพยาบาลมีระบบหรือกลไกเฝ้าระวังภัยหรือความเส่ียงด้านสุขภาพ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นในสถานพยาบาล 
   2.2.8.2 สถานพยาบาลมีระบบหรือกลไกเฝ้าระวังโรคในลักษณะท่ีเป็นการทำงาน
ร่วมกับชุมชนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานระบาดวิทยา 
   2.2.8.3 สถานพยาบาลมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างระบบเตือนภัยสุขภาพของชุมชน 
  2.2.9 การทำงานกับชุมชน 
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   2.2.9.1 มีผู้แทนของสถานพยาบาลในระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิหรือนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  
   2.2.9.2 สถานพยาบาลมีกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนในการออกแบบระบบ
บริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรตามภูมิปัญญาและวิถีถ่ิน 
   2.2.9.3 สถานพยาบาลมีระบบหรือกลไกสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขรวมทั้งพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวตลอดจนการทำงานร่วมกับองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ (NGO) ท่ีมีภารกิจด้าน
สุขภาพ (ถ้ามี)  
   2.2.9.4 สถานพยาบาลมีส่วนร่วม ในกระบวนการเสริมสร้างผู้นำการเปล่ียนแปลงด้าน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ในชุมชน 
3) ผลลัพธ์ของการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วยดังนี้ 
 3.1 ความพึงพอใจและความม่ันใจของผู้รับบริการประชาชน 
  3.1.1 สถานพยาบาลมีการแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ท่ีมี ต่อ
สถานพยาบาลท้ังในภาพรวมและรายหน่วยบริการ 
  3.1.2 สถานพยาบาลมีการรายงานผลการปรับปรุงตามคำแนะนำผู้รับบริการ 
  3.1.3 สถานพยาบาลส่ือสารหรือแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาล 
  3.1.4 สถานพยาบาล มีแนวทางการเสริมสร้างความมั่นใจของผู้รับบริการและประชาชน เช่น                 
มีการจัดทำแผนผังผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขามีการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี มีการส่ือสารความปลอดภัยผู้ป่วยใน
สถานพยาบาล มีการแสดงส่ือสัญลักษณ์ ใหผู้้รับบริการเข้าใจและสามารถเข้าถึงบริการ การรักษาพยาบาลได้อย่าง
ถูกต้องรวมทั้งมีวิธีการย้ำเตือนความเช่ือมั่นในมาตรฐานท่ีสถานพยาบาลได้รับการรับรองเป็นต้น 
 3.2 ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล 
  3.2.1 สถานพยาบาลมีนโยบายพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นด้านการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล 
  3.2.2 สถานพยาบาลมีระบบการส่ือสารภายในท่ีสนับสนุนให้บุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลได้อย่างเปิดเผยท้ังกระดานแสดงความคิดเห็นกล่องรับความคิดเห็น
และหรือช่องทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2.3 สถานพยาบาลมีนโยบายการเสริมสร้างท่ีทำงานสุขภาพดี (Healthy Workplace)  
  3.2.3 สถานพยาบาลมีกระบวนการเสริมแรงการทำงานและวัดประเมินความสุขในการทำงาน
ของบุคลากร (Happinometer)  
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ด้านที่ 2 
ด้านการบริการสขุภาพ 

 

 การบริการสุขภาพเป็นการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานด้านบริการสุขภาพ  
โดยปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีให้บริการในสถานพยาบาลโดยแบ่งมาตรฐานเป็น  2 ประเภทตาม
ประเภทของสถานพยาบาลภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคือ 
1. มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีมาตรฐานดังนี้ 
 1.1 ลักษณะโดยทั่วไปและลักษณะการให้บริการ 
  1.1.1 มีความปลอดภัย มีความสะดวกและเหมาะสมต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ในการ
ประกอบวิชาชีพตามประเภทและหรือสาขานั้นๆ 
  1.1.2 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
  1.1.3 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  1.1.4 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  1.1.5 ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพแวดล้อม 
1.1.6 ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)   
 1.2 การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐาน 
  1.2.1 ตู้หรือช้ันหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนท่ีมั่นคงปลอดภัยและต้องจัดให้เป็นระเบียบสามารถ
ค้นหาได้ง่ายหรือถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลสำรองเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายซึ่งอาจแยกเป็น
แผนกเวชระเบียนโดยเฉพาะก็ได้ 
  1.2.2 ตู้หรือช้ันเก็บยาและเวชภัณฑ์อื่น 
  1.2.3 เครื่องใช้ท่ัวไป ท่ีใช้ในการตรวจรักษาและบริการเช่นโต๊ะเก้าอี้ ท่ีนั่งพักรอของผู้ป่วยเตียง
ตรวจโรคและอ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือเปิดปิดน้ำ 
  1.2.4 เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ สำหรับการควบคุมการติดเช้ือในกรณีท่ีจำเป็นต้องใช้ เช่น
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดหม้อต้ม หม้อนึ่ง ตู้ท่ีมิดชิดสำหรับเก็บเครื่องมือท่ีปราศจากเช้ือแล้ว
และมีเครื่องมือท่ีพร้อมใช้งาน เช่น ภาชนะบรรจุมูลฝอยท่ัวไปและภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
  1.2.5 อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้แก่ ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจพร้อมหน้ากากครอบช่วย
การหายใจยาและเวชภัณฑ์อื่นท่ีใช่ในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
  1.2.6 ชุดตรวจโรคและชุดให้การรักษาท่ัวไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
  1.2.7 ยาและเวชภัณฑ์อื่นท่ีจำเป็นโดยมีจำนวนรายการและปริมาณท่ีเพียงพอ 
  1.2.8 ตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น 
  1.2.9 ในกรณีท่ีมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษ ให้มีสถานท่ีหรือตู้เก็บ  
ท่ีมั่นคงและปลอดภัยมีกุญแจผิดและเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 กิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงการทำงานที่ได้คุณภาพมาตรฐาน (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานแสดง 
2. มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 
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 2.1 บริการเวชกรรม 
  2.1.1 มีการจัดแพทย์ให้เพียงพอกับลักษณะงานและปริมาณงาน 
  2.1.2 จัดทำหลักเกณฑ์หรือแนวทางการรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยในโรคหรืออาการท่ีสำคัญ 
  2.1.3 มีการกากับดูแลให้มีการตรวจรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.1.4 แพทย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
  2.1.5 มีการมอบหมายให้แพทย์ ผู้หนึ่ง ผู้ใด เป็นเจ้าของไข้และดูแลประสานการรักษา ร่วมกับ
แพทย์ท่านอื่น(กรณีท่ีมีการรักษาโดยแพทย์หลายคน)  
  2.1.6  จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นมีส่วนร่วมในการส่งแผนการรักษาร่วมกับแพทย์เจ้าของ
ไข(้ถ้าจำเป็น)  
  2.1.7  มีการนำกรณีผู้ป่วยมีการวินิจฉัยรักษา ไม่ก้าวหน้าหรือมีเหตุแทรกซ้อนเข้าท่ีประชุม
แพทย์เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาร่วมกันโดยสม่ำเสมอ 
  2.1.8 มีกระบวนการจำกัดการทำงานของแพทย์ท่ีบกพร่อง 
  2.1.9 มีแนวทางปฏิบัติท่ีให้ผู้ป่วยรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยแนวทางการรักษาทางเลือกการ
รักษาเหตุแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายท่ีจะพึงเกิด 
  2.1.10 ผู้ป่วยท่ัวไปทราบว่าตนเองเจ็บป่วยอะไรรักษาแบบใดและประมาณการค่ารักษาท่ีจะ
เกิดขึ้นได้ 
  2.1.11 มีสถานท่ีให้บริการทางเวชกรรมเป็นสัดส่วนและเป็นไปตามมาตรฐาน 
  2.1.12 มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีให้บริการทางเวชกรรมครบถ้วนเพียงพอและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 2.2 บริการทันตกรรม 
  2.2.1 มีสถานท่ีให้บริการทันตกรรมเป็นสัดส่วนมีบริเวณพักรอของผู้มารับบริการ 
  2.2.2 ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าหน้าท่ี ในแผนกได้รับการพัฒนาวิชาการและความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
  2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรมครบถ้วนเพียงพอมีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีได้
มาตรฐานและมีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
  2.2.4 มีการประเมินและวางแผนการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกราย 
  2.2.5 มีการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ปัญหาการวินิจฉัย แผนการรักษา การปฏิบัติตามแผนและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดขึ้น 
  2.2.6 มีระบบการส่งต่อท่ีเหมาะสม 
  2.2.7 มีระบบควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ 
  2.2.8 มีกิจกรรมทบทวนและพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม 
  2.2.9 มีระบบการจัดการเพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
 2.3 บริการเภสัชกรรม 
  2.3.1 มีเครื่องมือและอุปกรณ์เก็บยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีควบคุมอุณหภูมิ 
  2.3.2 มีการเก็บวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษเป็นสัดส่วนไม่ปะปน        
กับยา 
  2.3.3 ซองยาหรือฉลากยามีข้อมูลครบถ้วน (ช่ือผู้ป่วย ขนาดจำนวนข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ยาข้อควร
ระวังคำเตือนหรือฉลากช่วยที่จำเป็นวันเดือนปีท่ีจ่ายยา)  
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  2.3.4 มีการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยทุกรายกรณีท่ีได้รับยาท่ีมีวิธีการใช้ยาเฉพาะหรือต้องใช้
เทคนิคพิเศษรวมถึงผู้ป่วยกลับบ้าน 
  2.3.5 จัดทำแบบบันทึกการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อติดตามการใช้ยาและการให้คำแนะนำการใช้ยา
อย่างต่อเนื่อง 
  2.3.6 มีการออกบัตรแพ้ยาให้ผู้ป่วยกรณีพบว่ามีการแพ้ยาและมีระบบการบันทึกประวัติการแพ้
ยาในเวชระเบียนท่ีสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
  2.3.7 มีการติดตามปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยมีการใช้ยาต่อเนื่องและเรื้อรังหรือ
ได้รับยาท่ีอาจเกิดปัญหาการใช้ยา 
  2.3.8 มีระบบบริหารจัดการด้านยาท่ีดี 

- ระบบควบคุมป้องกันยาหมดอายุ 
- ผู้ป่วยได้รับยาท่ีมีฉลากระบุข้อมูลท่ีครบถ้วน 

  2.3.9 มีมาตรการเพื่อลดความคลาดเคล่ือนของยาในกลุ่มท่ีมีรูปคล้ายเสียงคล้อง 
  2.3.10 มีมาตรการป้องกันความเส่ียงในการใช้ยาในกลุ่มยาท่ีต้องระมัดระวังสูง 
  2.3.11 มีมาตรการลดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงในกลุ่มท่ีมีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงและ
การแพ้ยาช้า 
  2.3.12 มีมาตรการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาท่ีรุนแรง 
  2.3.13 มีระบบการทบทวนและประเมินการใช้ยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
  2.3.14 มีวิธีการตรวจสอบการแพ้ยาก่อนให้ยาผู้ป่วยตามแพทย์ส่ัง 
 2.4 บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
  2.4.1 มีพยาบาลวิชาชีพรับผิดชอบบริหารจัดการทีมพยาบาลในหน่วยบริการต่างๆ 
  2.4.2 มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
  2.4.3 จัดสรรอัตรากาลังในหน่วยบริการเหมาะสมตามภาระงานบริการ 
  2.4.5 มีคู่มือวิธีปฏิบัติทางการพยาบาลท่ีจำเป็น 
  2.4.6 จัดพื้นท่ีใช้สอยในหน่วยบริการแยกเป็นสัดส่วนสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วย 
  2.4.7 มีการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆและเวชภัณฑ์เป็นระเบียบและหยิบใช้ได้ง่าย 
  2.4.8 มีระบบการค้นหาและเฝ้าระวังความเส่ียงทางการพยาบาล 
  2.4.9 มีการประเมินสภาพผู้รับบริการ ต้ังแต่แรกรับท้ังกายจิตสังคม ภายใน 24 ช่ัวโมงและ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  2.4.10 มีการบันทึกการพยาบาลทุกรอบการปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมง 
  2.4.11 มีระบบควบคุมป้องกันการติดเช้ือในหอผู้ป่วย 
 2.5 บริการเทคนิคการแพทย์ 
  2.5.1 มีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้ก๊อกมือหมุนในส่วนห้องปฏิบัติการ 
  2.5.2 มีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
  2.5.3 มีคู่มือแนะนำวิธีปฏิบัติการแก้ไขเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมีหรืออุบัติเหตุจากการ
ปฏิบติังาน 
  2.5.4 มีการติดต้ังเครื่องดับเพลิงชนิดท่ีเหมาะสมไว้ในท่ีสะดวกสภาพพร้อมใช้งานและมีป้าย
บอกทางหนีไฟ 
  2.5.5 มีนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ 
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  2.5.6 มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
  2.5.7 มีห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกำหนด 
  2.5.8 มีการจัดการส่ิงส่งตรวจ การตรวจรับมีเกณฑ์การปฏิเสธส่ิงส่งตรวจ กำหนดระบบการบ่งช้ี
และการเตรียมตัวอย่างท่ีเหมาะสมก่อนดำเนินการตรวจวิเคราะห์ 
  2.5.9 มีการตรวจสอบความถูกต้อง ผลการตรวจวิเคราะห์ลงนามและรับรองผล โดยนักเทคนิค
การแพทย์ท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.5.10 มีการจัดเก็บบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
  2.5.11 มีระบบควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ของบุคลากรแต่ละระดับ 
 2.6 บริการกายภาพบาบัด 
  2.6.1 สถานท่ีให้บริการมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
  2.6.2 มีพื้นท่ีใช้สอยเพียงพอและจัดแบ่งเป็นสัดส่วนเหมาะสม 
  2.6.3 มีความสะดวก ในการเข้ารับบริการ มีป้ายบอกทางเข้า-ออกและป้ายบอกเส้นทางออก
ฉุกเฉิน 
  2.6.4 มีนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างเพียงพอ
ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับผู้รับบริการ 
  2.6.5 มีการพัฒนาความรู้แก่นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าท่ีอื่นอย่างสม่ำเสมอ 
  2.6.6 มีการกำหนดวิธีการรับผู้ป่วยการรักษาและการส่งต่อผู้ป่วย 
  2.6.7 มีการให้ข้อมูลท่ีจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาแก่ผู้รับบริการและญาติทุกราย 
  2.6.8 มีการประเมิน การวางแผนการรักษา บันทึกข้อมูลการรักษาให้คำแนะนาในการปฏิบัติ
ตนเองแก่ผู้ป่วยและญาติท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.6.9 ในกรณี ท่ีผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อน ในการรักษาพยาบาล มีระบบประสานงานแก้ไขปัญหา
ระหว่างทีมสุขภาพ 
 2.7 บริการทางรังสีวิทยา 
  2.7.1 มีสถานท่ีให้บริการ (รังสีวินิจฉัย) ติดต่อกับแผนกอื่นได้สะดวก 
  2.7.2 มีพื้นท่ีหรือจุดรับ-ส่งเอกสารและผู้ป่วยเป็นสัดส่วน 
  2.7.3 ห้องตรวจรังสีวิทยามีขนาดเหมาะสมสะดวกต่อการให้บริการ 
  2.7.4 มีห้องล้างฟิล์ม (ถ้ามี) ห้องอ่านฟิล์มตู้อ่านฟิล์มหรือจออ่านฟิล์มท่ีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน 
  2.7.5 มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและความปลอดภัยทางรังสีวิทยาอย่างสม่ำเสมอ 
  2.7.6 ห้องบริการทางรังสีวิทยาต้องสามารถป้องกันอันตรายจากรังสีได้และมีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายจากรังสี 
  2.7.7 มีป้ายคำเตือนผู้ป่วยท่ีมีครรภ์ว่าให้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีก่อนทุกครั้ง 
  2.7.8 มีรายงานผลการวัดรังสีประจำบุคคลท้ังในเวลาและนอกเวลา full time และ part time  
  2.7.9 มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  2.7.10 มีระบบส่ือสารเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  2.7.11 วัสดุกัมมันตรังสีต้องเก็บในภาชนะท่ีป้องกันรังสีได้ 
  2.7.12 มีคู่มือ ในการปฏิบัติงานกับสารกัมมันตรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสีการปฏิบัติ เมื่อ
เกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์อย่างชัดเจนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  2.7.13 มีคู่มือการปฏิบัติเมื่อผู้ป่วยแพ้สารทึบรังสีอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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  2.7.14 มีระบบการรับผู้ป่วย จัดทำทะเบียน ซักประวัติ ตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจ
และรายการท่ีขอตรวจก่อนให้บริการทางรังสีและมีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการให้บริการ 
  2.7.15 มีระบบการนัดและติดตามผู้ป่วยมีการให้คำแนะนำผู้ป่วยหรือญาติก่อนและหลังการ
ให้บริการ 
  2.7.16 มีการป้องกันรังสีแก่ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องตามหลักวิชาการ 
  2.7.17 มีการควบคุมประสิทธิผลคือคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีท่ีได้การบันทึกและเก็บผลการ
ตรวจรักษาการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่องการเก็บรักษาและการค้นหาภาพถ่ายทาง
รังสีและการรายงานผลแก่ผู้ป่วยหรือญาติ 
 2.8 การบริการไตเทียม 
  2.8.1 มีจำนวนแพทย์อายุรศาสตร์โรคไต ,มีจำนวนพยาบาลท่ีผ่านการอบรมการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมรวมทั้งพยาบาลวิชาชีพตามสัดส่วนท่ีกำหนด (1 คนต่อ 4 เครื่องไตเทียม)  
  2.8.2มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสารอง 
  2.8.3 เครื่องไตเทียมท่ีได้มาตรฐานพร้อมท้ังหนังสือคู่มือประจำเครื่องเกณฑ์การทำความสะอาด
และการทำนุบำรุงเครื่อง 
  2.8.4 ตัวกรองเลือดในกรณี ท่ีจะนำตัวกรองเลือดมาใช้ซ้ำ  (Dialyzer Reprocessing) มี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  2.8.5 มีระบบการควบคุมการติดเช้ือ คือห้องให้บริการฟอกเลือดต้องเป็นเขตกึ่งปลอดเช้ือการใช้
และปฏิบัติงาน ในเขตห้องบริการฟอกเลือดถูกต้อง ตามหลักการมาตรฐานการควบคุมการติดเช้ือและมีมาตรฐาน
การดูแลทำความสะอาดห้องอุปกรณ์เครื่องใช้และส่ิงอานวยความสะดวก 
  2.8.6 จัดให้มีผู้ดูแลอุปกรณ์ฟอกไตเทียม ท่ีผ่านการอบรมความรู้ตามหลักการ มาตรฐานบริการ
ไตเทียมประจำห้องบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
  2.8.7 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีให้บริการไตเทียมต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เป็นประจำตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
 2.9 การบริการแพทย์แผนไทย 
  2.9.1 ห้องตรวจโรคมีอุปกรณ์เครื่องมือครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดของบริการแพทย์แผนไทย 
  2.9.2 ห้องนวดห้องประคบ (หากมีบริการ) ให้มีขนาดและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานและมี
สัดส่วนการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ: เตียงให้บริการไม่เกิน 1:๔ 
  2.9.3 ห้องอบไอน้ำสมุนไพร (หากมีบริการ) มีขนาดและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีป้าย
แนะนำความปลอดภัยข้อห้ามและข้อควรระวัง 
   * ห้องอบไอน้ำสมุนไพรเด่ียวมีขนาดของห้องและมีอุปกรณ์ท่ีจำเป็นครบถ้วนตามเกณฑ์
ท่ีกำหนด 
  2.9.4 ตู้อบไอน้ำสมุนไพรมีขนาดและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.9.5 กระโจมอบไอน้ำสมุนไพรมีขนาดและอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.9.6 การผดุงครรภ์ไทย (หากมีบริการ) มีอุปกรณ์และเครื่องมือครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  2.9.7 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีมีการให้บริการดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการใช้งานเป็นประจำตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.9.8 มีผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทยและหรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพียงพอต่อการให้บริการ 
 2.10 บริการการแพทย์แผนจีน 



  

 

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีพ.ศ. 2564 (ฉบับส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล)       หน้า16/57 

  2.10.1 มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แผนจีน ครบถ้วนตามมาตรฐาน เช่น หมอนแมะเข็ม
ปราศจากเช้ือมีคุณภาพไม่ชำรุดมีการตรวจสอบวันหมดอายุของเข็มท่ีใช้สำหรับฝังเข็ม 
  2.10.2 มีสมุนไพรรมยาเก็บรักษาในท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้มีกระบอกสุญญากาศ 
  2.10.3 มีอุปกรณ์กัวชา (ถ้ามีบริการ)  
  2.10.4 มีเข็มการปล่อยเลือดเข็มดอกเหมย ท่ีปราศจากเช้ือ (ถ้ามีบริการ)  
  2.10.5 อุปกรณ์การบำบัดอื่นๆตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
  2.10.6 ห้องรักษาและการทำหัตถการต้องเป็นสัดส่วนและมีความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ 
  2.10.7 จำนวนเตียงนวดหรือฝังเข็มไม่เกิน 6 เตียงต่อแพทย์จีน 1 คน 
  2.10.8 ปลอกหมอนหรือผ้าคลุมหมอนผ้าปูเตียงและผ้าคลุมตัวผู้ป่วยต้องมีการเปล่ียนทุกวัน
หรือทุกครั้งหลังให้บริการ 
  2.10.9 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนและหรือผู้ช่วยแพทย์แผนจีนเพียงพอต่อ
การให้บริการ 
 2.11 การประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 
  2.11.1 การให้บริการสำหรับผู้รับบริการเด็กและวัยรุ่นต้องจัดให้มีสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือและ
แบบทดสอบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  2.11.2 การให้บริการสาหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุต้องจัดให้มีสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือ และ
แบบทดสอบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  2.11.3 ห้องน้าสำหรับเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.11.4  มีห้องน้ำ สาหรับผู้รับบริการกลุ่มผู้หย่อนสมรรถภาพทางร่างกายและผู้สูงอายุ เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.11.5 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีมีการให้บริการดังกล่าวต้องผ่านการสอบเทียบคุณภาพ
เครื่องมือเป็นประจำตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.11.6 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัดเพียงพอต่อการให้บริการ 
 2.12 การประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
  2.12.1 มีสถานท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.12.2. มีเครื่องมือตรวจประเมินและติดตามทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ท่ีได้มาตรฐาน
ตามท่ีกำหนด 
  2.12.3 หากมีการให้บริการในระบบหัวใจต้องจัดให้มีเครื่องมือต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ 
(เครื่องบันทึกความดันโลหิตชนิดต่อเนื่องเครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจเครื่องตรวจหัวใจด้วยคล่ืนเสียงสะท้อนความถ่ี
สูงผ่านผนังทรวงอกเครื่องบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัวหรืออื่นๆตามความจำเป็น)  
  2.12.4 หากมีการให้บริการในระบบปอดต้องจัดให้มีเครื่องมืออย่างน้อย 1 รายการ (เครื่องวัด
การทำงานของปอดเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)  
  2.12.5 หากมีการให้บริการในระบบหลอดเลือดต้องจัดให้มีเครื่องมืออย่างน้อย  1 รายการ 
(เครื่องวัดสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลายเครื่องวัดความหนาตัวของหลอดเลือด)  
  2.12.6 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆท่ีมีการให้บริการดังกล่าวต้องผ่านการสอบเทียบคุณภาพ
เครื่องมือเป็นประจำตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.12.7 มีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเพียงพอต่อการให้บริการ 
 2.13 หน่วยจ่ายกลาง 
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  2.13.1 มีการจัดแบ่งพื้นท่ีเป็น 3 พื้นท่ีคือพื้นท่ีรับเครื่องมือใช้แล้ว (Wash Zone) พื้นท่ีสะอาด 
(Clean Zone) และพื้นท่ีเก็บของปราศจากเช้ือ (Sterile storage zone) ตามหลักการมาตรฐานสากล1 

  2.13.2 มีสภาพแวดล้อมท่ีดีพื้นผนังเพดาน ใช้วัสดุท่ีทนทานต่อสารเคมีและง่ายต่อการทำความ
สะอาดมีการไหลเวียนทดแทนของอากาศตามมาตรฐานแรงดันอากาศอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์แสงสว่างและ
คุณภาพของน้ำท่ีใช้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลท่ีกำหนดไว้สำหรับแต่ละพื้นท่ี 
  2.13.3 พื้นผนังเพดาน จะต้องเป็นวัสดุท่ีเป็นผิวเรียบสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายไม่เป็นท่ี
สะสมของฝุ่นจุลินทรีย์และไม่ดูดซับความช้ืน 
  2.13.4 เสียงในพื้นท่ีหน่วยจ่ายกลางต้องมีความดังไม่เกินกว่าท่ีกฎหมายกำหนด 
  2.13.5 มีครุภัณฑ์และเครื่องมือ ครบถ้วนตามรายการท่ีกำหนดและมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้
งานได้แก่2 

   2.13.5.1 เครื่องล้างด้วยคล่ืนความถ่ีสูง 
   2.13.5.2 ชุดโต๊ะและอ่างล้างเครื่องมือพร้อมปืนฉีดน้ำทำความสะอาด 
   2.13.5.3 เครื่องล้างและทำลายเช้ือด้วยระบบอัตโนมัติในโรงพยาบาลท่ีมีห้องผ่าตัด 
   2.13.5.4 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือโรค ด้วยระบบไอน้ำและใช้ไอน้ำท่ีเป็นไอน้ำสะอาด (Clean 
Steam)3 

   2.13.5.5 เครื่องอบฆ่าเช้ือด้วยอุณหภูมิต่ำ (ตามความเหมาะสม)  
   2.13.5.6 เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆจะต้องมีมาตรฐานของเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆชนิดนั้นๆตามมาตรฐานสากล 
  2.13.6 มีระบบบริหารจัดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลท่ีเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำงาน
เวชภัณฑ์ปลอดเช้ือเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีสามารถตรวจสอบกลับได้ด้วยวิธีการบันทึกหรือ
อิเล็กทรอนิกส์4 

  2.13.7 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการงานเวชภัณฑ์
ปลอดเช้ือจากสถาบันที่มีความสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นท่ียอมรับ 
  2.13.8 มีคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนครบถ้วน 
   2.13.8.1 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับอุปกรณ์ปนเป้ือน 
   2.13.8.2 มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับล้างเครื่องมือปนเป้ือน 
   2.13.8.3 มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียงชุดอุปกรณ์ในเครื่องทำ
ให้ปราศจากเช้ือ 
   2.13.8.4 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำให้ปราศจากเช้ือ 
   2.13.8.5 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ี
ผ่านการทำให้ปราศจากเช้ือแล้ว 
   2.13.8.6 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแจกจ่ายอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ท่ีผ่านการทำให้ปราศจากเช้ือแล้วไปยังจุดบริการต่างๆในสถานพยาบาล 
   2.13.8.7 มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 
  2.13.9 มีการจ่ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ให้หน่วยงานอื่นครบถ้วนถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล 
  2.13.10 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 
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 2.14 ห้องผ่าตัด 
  ห้องผ่าตัดเล็กห้องผ่าตัดใหญ่มีอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องผ่าตัดเล็กเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 2.15 การต้อนรับและประชาสัมพันธ์ 
  2.15.1 สถานท่ีเป็นสัดส่วนสะดวกและเหมาะสมต่อการให้บริการ 
  2.15.2 บุคลากรให้บริการด้วยความถูกต้องรวดเร็วสร้างความพึงพอใจและเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
   2.15.2.1 ทราบข้อมูลท่ัวไปขององค์กร ผู้บริหารสายการบังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ
ขององค์กรการให้บริการในแผนกต่างๆ 
   2.15.2.2 สามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของหน่วยงานต่างๆขององค์กรได้ 
   2.15.2.3 สามารถให้ข้อมูลกับผู้บริการได้ถูกต้องตามความต้องการ 
   2.15.2.4 แนะนาขั้นตอนการติดต่อเข้าใช้บริการของแผนกต่างๆในหน่วยงานได้ 
   2.15.2.5 แนะนาท่ีต้ังและเส้นทางการติดต่อองค์กรได้ 
   2.15.2.6 ตรวจสอบการนัดหมายของผู้รับบริการท่ีมาติดต่อได้ (จากระบบคอมพิวเตอร์
องค์กรจากเอกสารท้ังโดยตรงและการส่ือสารทางโทรศัพท์กรณีผู้รับบริการสอบถามการนัดหมาย)  
   2.15.2.7 การเล่ือนนัดตรวจสามารถให้คำแนะนำประสานงานและอำนวยความสะดวก
ได้ 
   2.15.2.8 ทราบวันตารางการตรวจของแพทย์และสามารถให้ข้อมูลกับผู้รับบริการได้ 
   2.15.2.9 เข้าถึงข้อมูลการตรวจของแพทย์ เช่น ค้นหาห้องตรวจ และตารางการออก
ตรวจของแพทย์ได้ 
   2.15.2.10 ทราบรายละเอียดการประชุมวิชาการกิจกรรมท่ีจัดในองค์กร 
   2.15.2.11 มีบุคลากรหรือระบบสนับสนุน การส่ือสารภาษาต่างประเทศรวมท้ังภาษา
มือสาหรับผู้พิการทางการได้ยิน 
 2.16 บริการการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ 
  2.16.1 มีการกำหนดนโยบาย การสนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินและหรือ มี
คณะกรรมการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในแต่ละระดับ 
  2.16.2 ประเมิน เพื่อจำแนกผู้รับบริการและจัดลำดับให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
  2.16.3 มีการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต้ังแต่เริ่มมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในหลายหลายรูปแบบ เช่น การ
จัดบริการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (STEMI) และการบาดเจ็บ (Trauma) 
เป็นต้น โดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ต้ังแต่จุดเกิดเหตุจนถึงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ของโรงพยาบาลอย่างท่ัวถึง
ปลอดภัยทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
  2.16.4 มีระบบ fast track โดยให้ผู้ป่วยท่ีผลการรักษาขึ้นอยู่กับระยะเวลา (Time-Critical 
Condition) ได้รับการรักษาแบบ Definitive Care ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (Golden Hour)  
  2.16.5 มีศูนย์ประสานการส่งต่อเพื่อบริหารจัดการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย
รวมถึงเป็นศูนย์กลางการประสานรับและส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายจังหวัดในเขตและ
เครือข่ายระหว่างเขตรวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยกลับ 
  2.16.6 มีบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนเพื่อให้เกิดกระบวนการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.16.7 เครื่องมือแพทย์ในห้องฉุกเฉินมีมาตรฐานและมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ 



  

 

 

คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีพ.ศ. 2564 (ฉบับส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล)       หน้า19/57 

  2.16.8 มียาท่ีจำเป็นในภาวะฉุกเฉินตามชนิดและจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
  2.16.9 มีระบบหรือวิธีการบันทึกข้อมูลหรือสถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อจนถึง
จุดหมายปลายทาง 
 2.17 บริการจิตเวช 
  2.17.1 บุคลากรต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างพอเพียงเพื่อให้
สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างมีมาตรฐาน 
  2.17.2 มีการตรวจวินิจฉัยการให้คำปรึกษาการรับยาและการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต
อย่างมีมาตรฐาน 
   2.17.2.1 การตรวจวินิจฉัยและการบำบัดรักษามีมาตรฐานตามศักยภาพของ
สถานพยาบาลแต่ละระดับ 
   2.17.2.2 การให้การดูแลทางสังคมและจิตใจโดยใช้ทักษะการส่ือสารเพื่อให้ผู้รับบริการ
รับรู้เข้าใจถึงปัจจัยต่างๆทางสังคมจิตใจท่ีมีผลต่อการเจ็บป่วยของตนเองและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   2.17.2.3 มีการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิตเช่น จัดงานส่งเสริมป้องกันด้าน
สุขภาพจิตให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชญาติผู้ป่วยประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มปกติและเปิดโอกาส
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในงานจิตเวชของโรงพยาบาลรวมทั้งแผนหรือแนวทางดำเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพจิตชุมชน 
   2.17.2.4 บริหารจัดการด้านยาในผู้ป่วยจิตเวชท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
ด้วยยาจิตเวชตามความจำเป็นอย่างต่อเนื่อง มีระบบควบคุมความคลาดเคล่ือนทางยา การให้คำแนะนำปรึกษา
เกี่ยวกับการใช้ยาท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถคุมอาการทางจิตเอาไว้
ได้ไม่เกิดอาการกลับเป็นซ้ำและอยู่ในชุมชนได้นานขึ้น 
  2.17.3 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการท่ีมีลักษณะเฉพาะในระดับสูงขึ้นโดยมีการส่ือสารข้อมูล
ของผู้ป่วยท่ีครอบคลุมชัดเจนแก่หน่วยบริการท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยทั้งภายในองค์กรและกับองค์กรภายนอก
ท้ังนี้จะต้องคำนึงถงึการรักษาความลับของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 
  2.17.4 มีการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องในการ
ติดตามดูแลผู้ป่วย 
  2.17.5 มีการอบรมให้ความรู้หรือพัฒนาทักษะบุคลากรด่านหน้าในการประเมินสภาวะเบ้ืองต้น
ทางจิตเวช 
 2.18 งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(Telehealth)***  
  2.18.1 มีสถานท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนเหมาะสม 
  2.18.2 มีผู้ประกอบวิชาชีพให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและมีทักษะเบื้องต้นในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลเช่นสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ TeleHealth ตัวหลักเช่ือมต่อกับสมาร์ท
โฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อให้สามารถใช้ระบบ VDO Call ไปหาแพทย์ได้จากนั้นนำอุปกรณ์เช่นเครื่องมือวัดอัตราการ
เต้นของหัวใจวัดความดันวัดอุณหภูมิของร่างกายอุปกรณ์ตรวจช่องหูจมูกหรือปากมาใช้โดยหน้าจอจะแสดงวิธีและ
จุดท่ีต้องนำเครื่องมือไปไว้ตามร่างกายโดยข้อมูลท้ังหมดจะถูกส่งไปท่ีแพทย์แบบ Real Time โดยแพทย์สามารถ
เข้าระบบผ่านคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นรอคนไข้ VDO Call เข้ามาหาและทำการวินิจฉัยอาการเบ้ืองต้นให้กับคนไข้
ได้เลย 
  2.18.3 มีอุปกรณ์และเครื่องมือส่ือสารท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ   

2.18.4 มีการใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการคัดกรองโรคระบบ 
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ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางไกลท่ีเหมาะสมรวมท้ังพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.18.5 มีระบบหรือวิธีการเก็บรักษาข้อมูลผู้ป่วยท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
  2.18.6 มีบุคลากรรวมท้ังระบบสนับสนุน การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ TeleHealth เครื่องมือส่ือสาร
และซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 2.19 มาตรฐานงานเวชระเบียน 
  2.19.1 มีอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและพร้อมสำหรับบริการสถานท่ีเก็บเวช
ระเบียนเป็นสัดส่วนไม่เส่ียงต่ออันตรายจากสัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพมีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะเก็บเวชระเบียนได้อย่าง
น้อย 5 ปี 
  2.19.2 มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีคุณภาพในจำนวนท่ีเหมาะสมเจ้าหน้าท่ีมีความรู้และทักษะในการจัดเก็บ
เวชระเบียนและควรมีการบันทึกรหัสโรค 
  2.19.3 มีระบบเวชระเบียนท่ีเหมาะสมและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.19.3.1 มีความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ีบันทึกในเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยในได้แก่ 
   - ข้อมูลประจาตัวผู้ป่วย 
   - บันทึกการตรวจร่างกาย 
   - การวินิจฉัยโรคและการส่ังการรักษา 
   - รายงานส่ิงตรวจพบรายงานส่ิงตรวจพบจากการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาจะต้อง
ได้รับการบันทึกไว้ในเวชระเบียนรายงานการผ่าตัดต้องประกอบด้วยส่ิงท่ีพบเทคนิคการผ่าตัดช้ินเนื้อท่ีถูกตัด
ออกมาและการวินิจฉัยโรคหลังการผ่าตัด 
   - รายงานสรุปมีการสรุปรายงานภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมการวินิจฉัยโรคแรกรับและ
วินิจฉัยโรคขั้นสุดท้ายเหตุการณ์สำคัญ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล แผนการรักษาผู้ป่วยหลังจากการ
จำหน่าย 
   2.19.3.2 ข้อมูลท่ีบันทึกในเวชระเบียนมีเพียงพอท่ีจะอธิบายเหตุผลในการส่ังการรักษา
ของแพทย์ทราบความเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีสำคัญของผู้ป่วยและแพทย์ผู้อื่นสามารถให้การรักษาต่อได้ 
   - คำส่ังการรักษาเหมาะสม 
   - มีบันทึกการเปล่ียนแปลงสม่ำเสมอ 
   - มีบันทึกการวินิจฉัยโรคท่ีปรับปรุงตลอดเวลาเมื่อมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติม 
   - แพทย์ผู้อื่นสามารถให้การรักษาต่อได้ 
   - แพทย์ท่ีได้รับการปรึกษาจะต้องบันทึกคาให้การปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
   2.19.3.3 มีระบบการจัดเก็บและการค้นหาเวชระเบียนท่ีเหมาะสมและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ 
    2.19.3.3.1 ระบบการจัดเก็บและการค้นหาเวชระเบียน 
    - มีการทำระบบดัชนีเพื่อค้นหาเวชระเบียนท่ีต้องการได้ 
    - สามารถค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกโดยใช้ช่ือหรือเลขประจำตัวผู้ป่วยได้
ภายใน 15 นาที 
    - สามารถค้นหาเวชระเบียนผู้ป่วยในโดยใช้ช่ือเลขประจำตัวผู้ป่วยได้ภายใน   
30 นาที 
    - สามารถค้นพบเวชระเบียนผู้ป่วยท้ังนอกและในไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
    2.19.3.3.2 การบันทึกสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
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    - มีการเก็บบันทึกสรุปผู้ป่วยใน 
    - มีการจัดทำระเบียนผู้ป่วยเสียชีวิตพร้อมการวินิจฉัยโรค 
    - มีการจัดทำรายงานต่อไปนี้ 
     * จำนวนผู้ป่วยรับใหม่และจำหน่ายของแต่ละงานคลินิกบริการ 
     * จำนวนผู้ป่วยตามการวินิจฉัยโรคหรือกลุ่มโรค 
     * จำนวนผู้ป่วยท่ีได้รับการผ่าตัดประเภทต่างๆ 
     * ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลตามการวินิจฉัยโรค 
    2.19.3.3.3 มีการออกใบส่งตัวเมื่อผู้ป่วยต้องไปรักษาต่อท่ีอื่น โดยมีข้อมูล
เพียงพอสำหรับการรักษาต่อ 
 2.20 มาตรฐานงานผู้ป่วยนอก 
  2.20.1 มีสถานท่ีให้บริการงานผู้ป่วยนอกเป็นไปตามมาตรฐาน 
  2.20.2 มีกระบวนการหลักครบท้ัง 4 กระบวนการ คือ ก่อนตรวจระหว่างการตรวจรักษาหลัง
ตรวจและดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพก่อนตรวจ 
   * มีการคัดกรองผู้ป่วย 
   * มีการประเมินสภาพอาการผู้ใช้บริการทุกราย 
   * คัดแยกจัดลาดับความรุนแรงและเร่งด่วนในผู้ใช้บริการทุกราย 
   * ให้การรักษาตามสภาวะการเจ็บป่วย 
   * เฝ้าระวังอาการผู้ป่วยต่อเนื่อง 
   * จัดให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาได้ถูกต้องตามปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย 
   * ประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   * ลงบันทึกการรักษา 
  - ระหว่างการตรวจรักษา 
   * ความถูกต้องถูกคนของการตรวจผู้ใช้บริการ 
   * เตรียมความพร้อมในการตรวจท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   * เฝ้าระวังอาการและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยขณะตรวจ 
   * ลงบันทึกการรักษา 
  - หลังการตรวจรักษา 
   * มีการให้ข้อมูลเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
   * มีการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ใช้บริการ 
   * ลงบันทึกการให้บริการ 
  - การดูแลต่อเนื่อง 
   * การประเมินความต้องการการดูแลต่อเนื่อง 
   * การวางแผนเพื่อการดูแลต่อเนื่อง 
   * การจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง 
   * การให้ข้อมูลผู้ปว่ยเพื่อส่งเสริมการดูแลต่อญาติของผู้ใช้บริการ 
   * การส่งต่อหน่วยบริการปรึกษาด้านสุขภาพตามท่ีกำหนดไว้ (ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ผู้ป่วยท่ีมาฟังผลตรวจโรคท่ีต้อการการดูแลด้านจิตใจเช่นโรคมะเร็งโรคเอดส์)  
   * ลงบันทึกการให้บริการ 
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  2.20.3 จัดระบบและการบริการของคลินิกตรวจโรคต่างๆและสุขภาพท่ัวไปท่ีให้ความสะดวก
รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
 2.21 มาตรฐานงานผู้ป่วยใน 
มาตรฐานงานผู้ป่วยในมี 4 ส่วนดังนี้ 
  2.21.1 การเตรียมความพร้อมของหอผู้ป่วยมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและวัสดุ
อุปกรณ์รวมทั้งสถานท่ีพร้อมให้บริการตลอดเวลา 
  - การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
   * มีแพทย์และทีมการพยาบาล ปฏิบัติงานตามตาราง การปฏิบัติงานและมีผู้ปฏิบัติงาน
แทนกรณีท่ีขึ้นปฏิบัติงานไม่ครบ 
   * หัวหน้าหอผู้ป่วย มอบหมายงานให้สมาชิกทีมการพยาบาล ในใบมอบหมายงานหอ
ผู้ป่วย 
   * การเตรียมความพร้อมของทีมการพยาบาล ก่อนปฏิบัติงานหัวหน้าทีมการพยาบาลเวร
ท่ีผ่านมาส่งเวร เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยข้อมูลของผู้ป่วยปัญหาต่างๆ ท่ีพบการรักษาพยาบาลและผลการรักษาของ
ผู้ป่วยทุกรายในหอผู้ป่วยให้ทีมพยาบาลเวรใหม่รับทราบหัวหน้าทีมการพยาบาลเวรใหม่บันทึกข้อมูลท่ีได้รับลงใน
สมุดบันทึกรับ-ส่งเวร 
  - การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุได้แก่เครื่องมือแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
   * หัวหน้าหอผู้ป่วย ดำเนินการเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ให้ตรง
กับความต้องการและความจำเป็นในการให้บริการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วย 
   * ทีมการพยาบาลตรวจนับและตรวจสอบความพร้อม ก่อนใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์และรวมท้ังยาและอุปกรณ์บนรถช่วยชีวิตฉุกเฉิน บันทึกในแบบบันทึก การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ-
เครื่องใช้ ใบตรวจสอบรถช่วยชีวิตฉุกเฉินดูแลให้สะอาดทุกเวรและหลังใช้และส่งทำให้ปราศจากเช้ือหรือเบิกเปล่ียน
กับหน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง 
   * กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ชารุดเสียหาย ใช้งานไม่ได้ ทีมการ
พยาบาลแจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยเพื่อดำเนินการส่งซ่อม 
  2.21.2 การรับผู้ป่วย 
  - จุดรับแจ้งรับผู้ป่วย จากพยาบาล ห้องตรวจผู้ป่วยนอก และหรือห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,หอ
ผู้ป่วยและหน่วยงานอื่นๆ 
   * บันทึกรับผู้ป่วยในสมุดบันทึกการรับแจ้งผู้ป่วยและแจ้งทีมการพยาบาล ท่ีปฏิบัติงาน
ให้ทราบ 
   * กรณีเตียงเต็มปฏิบัติตามการวินิจฉัยส่ังการของผู้ตรวจการ 
  - หัวหน้าทีมการพยาบาลประเมินสภาพของผู้ป่วยตามท่ีได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยประเภทใดเพื่อจัด
ให้ผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งเตียงท่ีเหมาะสม 
  - ทีมการพยาบาลเตรียมเตียงอุปกรณ์รับผู้ป่วยตามสภาพของผู้ป่วยตามท่ีได้รับแจ้งและจัดเตรียม
เอกสารประกอบการดูแลรักษาตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล 
  - รับผู้ป่วย จากเจ้าหน้าท่ีผู้นำส่งพร้อมชุด Admit กรณีรับย้ายจากหอผู้ป่วยอื่นรับผู้ป่วย จาก
เจ้าหน้าท่ีผู้นำส่งพร้อมแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน 
   * ให้การต้อนรับทักทายผู้ป่วยญาติ นำผู้ป่วยญาติไปท่ีเตียงแนะนำสถานท่ี กฎระเบียบ
และการปฏิบัติตัวในหอผู้ป่วยตามเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวในหอผู้ป่วย 
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   * หัวหน้าทีมการพยาบาลตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร , ช่ือ - สกุล, 
H.N., A.N. ให้ตรงกับตัวผู้ป่วยทวนสอบป้ายข้อมือตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล 
   * ทีมการพยาบาลตรวจสอบสิทธิและหลักฐานดำเนินการตามสิทธิ 
   * กรณี มีข้อผิดพลาด เช่น ชุด Admit ไม่ตรงกับผู้ป่วย หัวหน้าทีมการพยาบาล
ประสานงานกลับไปยังหน่วยงานท่ีส่งและเจ้าหน้าท่ีนำเอกสารไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง 
  - หัวหน้าทีมการพยาบาล ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ ก่อนลงนามยินยอมรับการรักษาในหนังสือ
แสดงความยินยอมรับการตรวจรักษาไม่ยินยอม 
   * กรณีผู้ป่วยไม่ยินยอม รับการรักษารายงานแพทย์ เจ้าของไข้ให้ข้อมูลข้อดีข้อเสียของ
การปฏิเสธการรักษาส่ังการรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยและหรือญาติลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษาไม่ยินยอม 
  - ทีมการพยาบาลประเมินสภาพผู้ป่วยรับใหม่และบันทึกตามแบบประเมินผู้ป่วยแรกรับ 
   * หัวหน้าทีมการพยาบาลรายงานแพทย์ 
   * แพทย์ ตรวจร่างกายผู้ป่วยและบันทึกประวัติและการตรวจร่างกายในใบ Admission 
Record และวินิจฉัยส่ังการรักษาทีมการพยาบาลปฏิบัติการพยาบาล ตามแผนการรักษาและติดตามผลการตรวจ
รายงานผลให้แพทย์ทราบ 
  - แพทย์ประมวลผล จากการซักประวัติตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ และลงความเห็น
วินิจฉัยโรค 
  - แพทย์และทีมการพยาบาลวางแผนการรักษาพยาบาลร่วมกัน 
   * กรณีท่ีแพทย์ลงความเห็น ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติงานเรื่องวิธีการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง 
  - เภสัชกรอ่านทบทวนความเหมาะสมของการส่ังใช้ยาพร้อมจัดทาประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อ
ดำเนินการ ด้านการกระจายยาติดตามการใช้ยาเพื่อเฝ้าระวัง  ADR และ DI ดำเนินการจัดทา Medication 
Reconciliation ทบทวนและประเมินการใช้ยาร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
  - ให้ข้อมูลผู้ป่วยและญาติ ในเรื่องโรคพยาธิสภาพของโรค แนวทางการรักษาพยาบาลและวาง
แผนการจำหน่ายร่วมกับผู้ป่วยและญาติ 
  2.21.3 การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยคือผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  - แพทย์ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับหัวหน้าทีมการพยาบาลและส่ังการรักษา 
   * หัวหน้าทีมการพยาบาล ตรวจสอบแผนการรักษาและมอบหมาย ให้ทีมการพยาบาล
ปฏิบัติตามแผนการรักษาตาม CPG หรือ care map  
   * หัวหน้าทีมการพยาบาลติดตามและรายงานผลการตรวจให้แพทย์ทราบ 
   * ทีมการพยาบาล ให้การพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลและดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาพยาบาลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามแผนการรักษาและดำเนินการเฝ้าระวังการติดเช้ือในผู้ป่วยทุกรายปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการเฝ้าระวังโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล 
   * กรณีผู้ป่วย ท่ีมีภาวะวิกฤตหยุดหายใจ และหรือหัวใจหยุดทำงาน แพทย์และทีมการ
พยาบาลให้การดูแลช่วยเหลือหรือปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่องวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ
หัวหน้าทีมการพยาบาลติดต่อหอผู้ป่วยวิกฤตเพื่อย้ายผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยวิกฤต 
  - ทีมการพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วย ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
และให้การดูแลผู้ป่วยเพื่อหย่าเครื่องช่วยหายใจตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยใจ 
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  - กรณีท่ีผู้ป่วยต้องผ่าตัดทีมการพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลัง
ผ่าตัดและวิธีการส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัด 
  - กรณีผู้ป่วยมีปัญหาเฉพาะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 
  - ทีมการพยาบาลประเมินอาการผู้ป่วยภายหลังการให้บริการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล
และบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติพยาบาลผลการพยาบาลในบันทึกทางการพยาบาลและรายงาน
ข้อมูลกับหัวหน้าทีมการพยาบาลเพื่อส่งเวรต่อไป 
  - แพทย์และทีมการพยาบาลร่วมกันประเมิน ผู้ป่วยซ้ำตามความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบ
ผลการรักษาพยาบาลและอาการเปล่ียนแปลงของผู้ป่วยในผู้ป่วยท่ีมีโรคซับซ้อนเส่ียงสูง 
  2.21.4 การจำหน่ายคือผู้ป่วยหรือญาติได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน 
  - แพทย์และทีมการพยาบาล วางแผนจำหน่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจำหน่ายและการดูแล
ต่อเนื่อง 
  - การดูแลรักษาพยาบาลต่อเนื่อง 
  - แพทย์พิจารณาส่ังการจำหน่ายผู้ป่วยทีมการพยาบาลประเมินความพร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายลง
ในแบบบันทึกการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนจำหน่ายตรวจสอบแผนการรักษาส่งรายการยากลับบ้านให้เภสัชกร
ตรวจสอบความถูกต้องของการส่ังใช้ยาพร้อมจัดเตรียมยากลับบ้านและจัดทำใบ medication reconciliation  
  - บันทึกค่าใช้จ่ายและตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนท่ีผู้ป่วยต้อง
จ่ายเงินให้ผู้ป่วยญาติจ่ายเงินท่ีการเงินก่อนกลับบ้าน 
  - พยาบาลส่งมอบยาให้ผู้ป่วยพร้อมใบนัดตรวจติดตาม 
  - สรุปการจำหน่ายในแบบสรุปการจำหน่ายผู้ป่วยบันทึกทางการพยาบาล 
  - กรณีผู้ป่วยต้องการแบบใบแสดงความเห็นแพทย์ (สาหรับลาป่วย) ทีมการพยาบาลเตรียมแบบ
ใบแสดงความเห็นแพทย์ (สาหรับลาป่วย) ให้แพทย์เจ้าของไข้เป็นผู้เขียน 
  - ทีมการพยาบาลให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย/ญาติ 
  - กรณีผู้ป่วยถึงแก่กรรมทีมการพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรมและแจ้ง
พนักงานรักษาศพมารับศพภายหลังศพอยู่บนหอผู้ป่วยครบตามเวลาท่ีกำหนดของแต่ละโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าท่ี
ห้องนิรมัยเซ็นรับศพในสมุดตารางรับ-ส่งศพ 
  - กรณีท่ีแพทย์นัดทีมการพยาบาลออกใบนัด ให้กับผู้ป่วยญาติอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการนัด
หมาย 
  - ทีมการพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องวิธีการจำหน่ายผู้ป่วย 
 2.22 แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลจะต้องมีมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้านสถานท่ีเวชระเบียนเครื่องมือเครื่องใช้
ยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ยานพาหนะหรือผู้ประกอบวิชาชีพประจำสถานพยาบาลดังต่อไปนี้ 
  2.22.1 มีระบบเวชระเบียนท่ีได้มาตรฐานได้แก่ระบบการจัดเก็บการสืบค้นการคืนและมีความ
สมบูรณ์ของข้อมูลท่ีบันทึกในเวชระเบียนดังนี้ 
  - ประวัติการเจ็บป่วย 
  - อาการแสดงส่ิงตรวจพบและการตรวจร่างกาย 
  - ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
  - การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค 
  - คำส่ังรักษา 
  2.22.2 มีแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและต้องจัดให้มี 
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   (ก) ชุดตรวจโรคท่ัวไป 
   (ข) ชุดอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ 
   (ค) ชุดอุปกรณ์ฟื้นคืนคล่ืนหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ 
   (ง) เครื่องดูดเสมหะออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
   (จ) ชุดใส่ท่อหายใจและช่วยหายใจ 
   (ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเช่นการดามกระดูกเบ้ืองต้นชุดห้ามเลือดชุดล้าง
สารพิษ 
   (ช) ชุดรักษาฉุกเฉิน เช่น ชุดเจาะปอดชุดเจาะคอชุดให้น้าเกลือโดยทางผ่าเส้นเลือดและ
โคมไฟส่องเฉพาะท่ี 
   (ซ) เครื่องมือส่องหูคอจมูกและเครื่องหยิบส่ิงแปลกปลอม 
   (ฌ) อ่างฟอกมือชนิดท่ีไม่ใช้มือเปิดปิดน้า 
   (ญ) ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามลักษณะของสถานพยาบาล
และมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.22.3 มีระบบรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ
ต้องจัดให้ม ี
   (ก) ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีน้ำเงินติดต้ังบนหลังคารถ 
   (ข) เปลเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
   (ค) ชุดอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ในการช่วยฟื้นคืนชีพประจำรถ 
   (ง) เครื่องดูดเสมหะออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ 
   (จ) ชุดห้ามเลือดเย็บแผลและทำแผล 
  2.22.4 จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ประจำแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดเวลาทำการอย่างน้อยหนึ่งคน 
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ด้านที่ 3 
ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

อาคาร สถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวกเป็นข้อกำหนดข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานงานด้าน
วิศวกรรม สถาปัตยกรรมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ 
พัฒนา ป้องกัน ปรับปรุงและการแก้ไข งานด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยภายใน
และภายนอกโรงพยาบาล 
หมวดงานสถาปัตยกรรม 
1.แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาล 
 1.1 มีแผนแม่บท (แผนพัฒนาและการวางผังโรงพยาบาลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม)  
 1.2 มีผังบริเวณของโรงพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน  
2.ทางเข้า-ออกของโรงพยาบาล 
 2.1 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล มีการแบ่งช่องทางสัญจรสำหรับยานพาหนะและผู้สัญจรทางเท้า
อย่างชัดเจน  
 2.2 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สำหรับช่องทางเดินรถทางเดียว  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 
เมตร  หรือ  
 2.3 ทางเข้า-ออกหลักของโรงพยาบาล สำหรับช่องทางเดินรถสองทาง เดินรถสวนทาง  มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร  
3.ส่วนบริการของโรงพยาบาล 
 3.1 เข้าถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินได้สะดวกรวดเร็ว  
 3.2 สะอาดเรียบร้อยปลอดภัยและอำนวยความสะดวก  
 3.3 มีสถานท่ีให้บริการเป็นสัดส่วนและได้มาตรฐาน  
 3.4 มีบริเวณพักรอของผู้รับบริการท่ีเพียงพอ  
 3.5 มีสถานท่ีเอื้ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้เส่ือมสมรรถภาพทางกาย 
 3.6 ห้องผ่าตัดเล็ก มีขนาดพื้นท่ีห้องผ่าตัดเล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า๑๒ตารางเมตร โดยส่วนท่ีแคบสุดไม่
น้อยกว่า 3 เมตร  
 3.7 ห้องผ่าตัดเล็ก มีความสูงของห้องผ่าตัดเล็กต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตรแต่ในกรณีท่ีความสูงไม่ถึง 
๒.๖0 เมตรมีการตกแต่งทำฝ้าให้ต่ำลงมาต้องมีความสูงท่ีวัดจากพื้นห้องถึงฝ้าไม่ต่ำกว่า ๒.๔๕เมตรและมีพัดลมดูด
อากาศหรือระบบการระบายอากาศท่ีเหมาะสม  
 3.8 ห้องผ่าตัดใหญ่ มีขนาดพื้นท่ีห้องผ่าตัดใหญ่ต้องมีขนาดไม่น้อยกวา 20ตารางเมตรและความสูงไม่ต่ำ
กวา๓ เมตร.  
 3.9 ห้องผ่าตัดใหญ่ มีพื้นท่ีใช้สอย(แผนกผ่าตัด)ประกอบด้วย Staff Area ,บริเวณรับคนไข้, Transfer 
Area , บริเวณฟอกมือเจ้าหน้าท่ี, Operation Rooms และ Recovery  Rooms เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 3.10 การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อมีสถานท่ีให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด  
 3.11 จิตเวช มีสถานท่ีให้บริการคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัยและเอื้อต่อกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการและผู้ให้บริการ  
 3.12 เวชระเบียน จัดแบ่งเป็นสัดส่วนไม่เส่ียงต่ออันตรายจากสัตว์หรือปัจจัยทางกายภาพและมีพื้นท่ีเพียง
พอท่ีจะเก็บเวชระเบียนได้อย่างน้อย 5 ปี   
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4.ป้ายนำทาง ป้ายจราจร ป้ายชื่อโรงพยาบาลและป้ายชื่ออาคาร 
 4.1 มีป้ายนำทางบอกทิศทางและระยะทางสู่โรงพยาบาล ติดต้ังอยู่บนถนนสาธารณะสายหลัก สายรอง 
และทางแยกในระยะท่ีเหมาะสม  
 4.2 มีป้ายจราจรภายในโรงพยาบาล ติดต้ังในตำแหน่งท่ีเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 4.3 มีป้ายบอกทางไปยังอาคาร/แผนกต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมระบบไฟส่องสว่างท่ีเหมาะสม 
 4.4 มีป้ายช่ือโรงพยาบาล ป้ายช่ืออาคารท่ีเป็นหน่วยบริการสำคัญได้แก่ แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
เป็นต้น ติดต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและมีไฟส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  
5.ถนนภายในโรงพยาบาล 
 5.1 พื้นผิวเรียบและไม่มีน้ำขัง  
 5.2 บริเวณจุดตัดถนนมีป้ายบอกทางชัดเจนและปราศจากส่ิงบดบังสายตา   
6.ทางเดินเท้า 
 6.1 แบ่งขอบเขตของทางเดินเท้าออกจากเส้นทางจราจรของยานพาหนะอย่างชัดเจน   
 6.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ตลอดเส้นทาง  
 6.3 ในจุดท่ีเป็นทางข้ามถนนและมีความต่างระดับ จะต้องทำทางลาดเอียงให้สามารถนำเก้าอี้มีล้อ 
(Wheelchair) ผ่านได้โดยสะดวก รวมทั้งต้องจัดให้มีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยานพาหนะว่าเป็นทางข้ามสำหรับผู้เดินเท้า 
7.ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำหรับผู้ป่วย 
 7.1 มีทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารในทุกหน่วยบริการของโรงพยาบาล  
 7.2 มีความกว้างประมาณ ๒.๕o เมตร เพื่อสะดวกต่อการเข็นเปลนอนผู้ป่วยสวนกันได้และไม่มีส่ิงกีด
ขวางท่ีเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร  
 7.3 ติดต้ังราวกันตก สูงประมาณ ๑.๑o เมตร 
 7.4 ติดต้ังราวจับสูงประมาณ 0.80เมตร  
 7.5 มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีป้องกันแดดและฝนตลอดแนว  
8.ทางลาด สำหรับผู้ป่วย 
 8.1 กรณีท่ีระดับพื้นอาคาร มีความต่างระดับกันมากกว่า ๒ เซนติเมตร จะต้องทำทางลาด เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  
 8.2 มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕o เมตร ความลาดชัน ๑ : ๑๒ สามารถเข็นเก้าอี้มีล้อหรือเปลนอนผู้ป่วย
ได้สะดวกและปลอดภัย  
 8.3 ติดต้ังราวกันตก สูงประมาณ ๑.๑oเมตร 
 8.4 ติดต้ังราวจับ สูงประมาณ 0.80เมตร  
 8.5 ทางลาดภายนอกต้องมีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีป้องกันแดดและฝนตลอดแนว  
 8.6 ห้องหรือแผนกท่ีให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยต้ังแต่ท่ีช้ัน 2 ขึ้นไป ต้องจัดให้มีทางลาดหรือลิฟท์            
(BED LIFT)    
9.ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 9.1 แยกพื้นท่ีจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกจากแนวทางวิ่งของรถ รวมท้ังแสดงเครื่องหมาย
ทิศทางอย่างชัดเจน  
 9.2 มีท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการอยู่ใกล้ทางเข้าอาคารผู้ป่วยนอกและมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงอย่าง
ชัดเจน  
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10.บริเวณรับ-ส่งผู้ป่วยหน้าอาคาร 
 10.1 มีความกว้างของถนนพอท่ีรถยนต์คันอื่นสามารถขับผ่านไปได้ขณะท่ีมีรถยนต์จอดรับ-ส่งผู้ป่วย    
 10.2 ระดับพื้นของบริเวณ รับ – ส่ง ผู้ป่วยต้องอยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนน ถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมี
ทางลาดท่ีเหมาะสม  
 10.3 มีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมท่ีสามารถป้องกันแดดและฝน  
11.ห้องน้ำ-ส้วม สำหรับผู้รับบริการ 
 11.1 มีห้องน้ำ-ส้วม สำหรับผู้พิการ - ผู้สูงอายุ  
 11.2 มีราวพยุงตัวติดต้ังในตำแหน่งท่ีเหมาะสม    
 11.3 มีห้องน้ำสำหรับเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
12.บันไดหนีไฟ 
 12.1 มีความกว้างของบันไดไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรและชานพักท่ีสะดวกต่อการใช้งานและไม่มีส่ิงกีด
ขวาง 
 12.2 มีตัวเลขระบุช้ันอยู่ภายในตัวบันไดท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  
หมวดงานมัณฑนศิลป์ 
13.งานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ภายในอาคาร 
 13.1 อ่างล้างมือสำหรับแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี ไม่ควรใช้ปะปนกับอ่างเทส่ิงสกปรกหรือล้างวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆและก๊อกน้ำควรใช้ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส (ก๊อกน้ำชนิดก้านปัดด้วยข้อศอกหรือเป็นแบบเซนเซอร์)  
 13.2 เคาน์เตอร์สำหรับพยาบาลเฝ้าระวังสังเกตการณ์ TOP เคาน์เตอร์ระดับบนไม่ควรสูงเกินกว่า 90 
เซนติเมตร จากระดับพื้นห้อง เพื่อไม่ให้บังสายตาในขณะเฝ้าดูผู้ป่วย  
 13.3 ห้องตรวจของแพทย์ มีอ่างล้างมือสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 2 ห้องตรวจ ต่อ 1 อ่าง  
 13.4 เตียงผู้ป่วยควรมีม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ป่วยเพื่อบังสายตาระหว่างการรักษาและเพื่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้ป่วย  
 13.5 มีป้ายติดหน้าห้องหรือหน้าแผนกบริการ ในตำแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
 13.6 แผนกผู้ป่วยใน บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะระหว่างเตียง ไม่น้อยกว่า 1 เมตรและสามารถนำ
เปลเข็นเข้าเทียบเตียงผู้ป่วยได้โดยสะดวก  
 13.7 ห้องผ่าตัด ควรมีอ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัดและก๊อกน้ำควรใช้
ก๊อกน้ำชนิดไม่ใช้มือสัมผัส เช่น ก๊อกน้ำแบบใช้เข่าดันเปิด-ปิดน้ำหรือแบบเซนเซอร์  
 13.8 แผนกเภสัชกรรม มีตู้หรือช้ันเก็บยา เวชภัณฑ์ ท่ีเป็นสัดส่วนและมีตู้แยกเก็บยาเสพติดให้โทษและ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ท่ีมีกุญแจปิดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 13.9 แผนกเภสัชกรรม มีสถานท่ีและโต๊ะสำหรับเตรียมยา – ผสมยา แยกเป็นสัดส่วนจากท่ีจัดยา  
 13.10 มีห้องจ่ายยาและจัดแบ่งพื้นท่ีใช้สอยอย่างเหมาะสม(บริเวณจ่ายยา/ให้คำแนะนำผู้ป่วย/เก็บรักษา
ยา/ผสมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย) 
 13.11 มีตู/้ช้ันเก็บยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีเพียงพอและควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 13.12 มีสถานท่ีให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาท่ีเป็นสัดส่วน 
 13.13 กรณีมีการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายในโรงพยาบาล ให้มีสถานท่ีสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย 
 13.14 แผนกรังสีวินิจฉัย มีป้ายคำเตือน “ผู้ป่วยมีครรภ์โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบ” 
 13.15 มีห้องเปล่ียนเส้ือผ้าสำหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและมิดชิด 
 13.16 การตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาในระบบทางเดินอาหารต้องมีห้องสุขาติดกับห้องตรวจ 
 13.17 มีป้ายสัญลักษณ์แสดงเขตรังสีรักษาและไฟสัญญาณแสดงขณะใช้งานเครื่องกำเนิดรังสี 
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 13.18 แผนกผู้ป่วยหนัก บริเวณต้ังเตียงผู้ป่วย ควรมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อให้
สามารถวางอุปกรณ์ช่วยชีวิตและสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี   
 13.19 แผนกไตเทียม มีสถานท่ีและเฟอร์นิเจอร์สำหรับพักคอยของญาติผู้ป่วย โดยแยกเป็นสัดส่วน
ต่างหากจากบริเวณส่วนของผู้ป่วย  
 13.20 แผนกไตเทียมบริเวณต้ังเตียงผู้ป่วยมีระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 1.10เมตรและความ
กว้างของทางเดินระหว่างปลายเตียงของสองฝากเตียงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
 13.21 ห้องฟอกไตเทียมมีขนาดของห้องบริการฟอกเลือดท่ีสัมพันธ์กับจำนวนเตียงและอุปกรณ์และพื้นท่ี
ใช้สอยเหมาะสมในการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานโดยมีพื้นท่ีไม่ต่ำกว่าส่ีตารางเมตรต่อหน่ึงจุดบริการโดยส่วนท่ีแคบ
ท่ีสุดไม่น้อยกว่า๑.๘เมตรเพื่อให้มีพื้นท่ีสามารถช่วยเหลือและเคล่ือนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินได้โดยสะดวก 
 13.22 มีพื้นท่ีเตรียมน้ำบริสุทธิ์ พื้นท่ีล้างตัวกรอง 
แผนกบริการเทคนิคการแพทย์    
 13.23 มีสถานท่ีเก็บส่ิงส่งตรวจเหมาะสม สะดวกต่อผู้รับบริการ  
 13.24 มีสถานท่ีปฏิบัติเหมาะสมปลอดภัยมีการแยกพื้นทีปฏิบัติการเฉพาะเช่นงานธนาคารเลือดงานจุล
ชีววิทยาคลินิกเป็นต้น 
 13.25 มีการเก็บรักษาวัตถุหรือสารเคมีและสารไวไฟโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่มีป้ายและฉลากแสดงถูกต้อง
ครบถ้วน 
 13.26 แผนกบริการแพทย์แผนไทยห้องอบไอน้ำสมุนไพรรวมต้องแยกห้องให้บริการชาย–หญิงหรือถ้าไม่
สามารถแยกได้ต้องบริหารจัดการเวลาการให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม 
 13.27 แผนกบริการแพทย์แผนไทยห้องเปล่ียนเส้ือผ้า(ถ้ามี) ต้องมีขนาดตามเกณฑ์มาตรฐานโดยแยกห้อง
เปล่ียนเส้ือผ้าชาย–หญิง  แต่หากไม่สามารถแยกได้ต้องบริหารจัดการเวลาการใช้ห้องเปล่ียนเส้ือผ้าของผู้รับบริการ
ชาย-หญิงได้อย่างเหมาะสม 
 13.28 แผนกบริการการแพทย์แผนจีนเตียงสำหรับนวดหรือฝังเข็มมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า๑.๘๐ เมตร ความสูงไม่ต่ำกว่า 0.70เมตรและระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 
๑ เมตร  
 13.29 แผนกบริการการแพทย์แผนจีนเตียงต้องมีลักษณะมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานการประกอบโรค
ศิลปะสาขาแพทย์แผนจีนกำหนด 
หมวดงานภูมิทัศน์ 
14.ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
 14.1 บริเวณพักผ่อน มีพื้นท่ีรองรับเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีความร่มรื่น สวยงาม สงบ มีอากาศถ่ายเทท่ี
ดี และเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละวัยทั้งเด็กและผู้สูงอายุ  
 14.2 พื้นท่ีระหว่างอาคาร มีการจัดภูมิทัศน์ ใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่ายหรือใช้วัสดุตกแต่งพื้นผิวซึมน้ำ 
(Porous Pavement)  
 14.3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ เช่น แผนการดูแลรักษาพืชพรรณไม้ แผนการแก้ไขน้ำท่วมขังบริเวณ
ถนน-ทางเดินเท้าแผนการดูแลรักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษขยะแผนการจัดให้มีถังขยะเพียงพอ เป็นต้น 
หมวดงานโครงสร้าง  
15.โครงสร้างอาคาร (ความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร) 
 15.1 มีแผนงานในการเฝ้าระวังให้อาคารมีสภาพพร้อมใช้งานและมั่นคงแข็งแรง 
 15.2 มีการตรวจสอบสภาพอาคารและบันทึกการตรวจสภาพอาคารพร้อมมีรายงานผลต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้บริหารโรงพยาบาล 
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 15.3 มีการตรวจสอบอาคารตามท่ีกฎหมายกำหนด  
หมวดงานระบบไฟฟ้า 
16.ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 16.1 มีแผนผังระบบไฟฟ้ากำลัง  
 16.2 แนวการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย  
 16.3 บริเวณท่ีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต้ังพื้นและนั่งร้านต้องมีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานและมีการป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้ามีพื้นท่ีเพียงพอต่อการซ่อมบำรุงและรถซ่อมบำรุงสามารถเข้าถึงได้ มีป้ายแจ้งเตือนระวัง
อันตรายไฟฟ้าแรงสูง 
 16.4 สายไฟฟ้ามีระยะห่างจากตัวอาคารท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายและมีความสูงจากผิวจราจรหรือ
ทางเดินท่ีเหมาะสมโดยไม่กีดขวางและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลท่ัวไป 
 16.5 มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับอุปกรณ์ท่ีใช้กับผู้รับบริการอย่างเพียงพอตลอด 24 ช่ัวโมง  
 16.6 มีการติดต้ังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) อยู่ ในห้องท่ีทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง มี ท่ีว่างเพื่อ
ปฏิบัติงานสามารถเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้สะดวก  มีป้ายแจ้งเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า 
 16.7 ตู้สวิทช์ตัดตอน (PANEL BOARD) มีท่ีว่างเพื่อปฏิบัติงานสามารถเข้าตรวจสอบได้ง่ายและอยู่ใน
สภาพท่ียึดติดแน่นมั่นคงแข็งแรง  
 16.8 มีระบบการต่อลงดินของหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก(ตู้ MDB)   
 16.9 มีระบบการต่อลงดินของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยกต่างหาก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน การ
ติดต้ังต้องให้สอดคล้องกับ ATS 3P หรือ ATS 4P  
 16.10 การต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีไม่มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 0)และพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 1)สายดินติดต้ังต้องเป็นแบบแยก (TN–S)    
 16.11 การต่อลงดินในพื้นท่ีท่ีมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า (กลุ่ม 2)(ยกเว้นกลุ่ม 1)เช่น บริเวณห้อง
ผ่าตัด,ห้อง ICU ฯลฯ ซึ่งการจ่ายไฟฟ้าท่ีไม่ต่อเนื่องสามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ สายดินติดติดต้ังเป็นแบบ
แยกออกจากระบบไฟฟ้าหลัก (IT)    
17.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 17.1 ภายนอกอาคารมีการติดต้ังเสาไฟฟ้าแสงสว่างหรือดวงโคมท่ีให้ความสว่างในเวลากลางคืนได้อย่าง
พอเพียง  สภาพของเสาไฟฟ้าและดวงโคมมีการติดต้ังอย่างมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 
 17.2 ภายในอาคารมีค่าความเข้มของแสงสว่างพอเพียงและเหมาะสมต่อพื้นท่ีใช้งาน  
 17.3 ภายนอกอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว  
18.ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
 18.1 มีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟใช้งานภายใน 
10 วินาที ภายหลังระบบไฟฟ้ากำลังหลักหยุดทำงาน 
 18.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องอยู่ในท่ีมิดชิด โดยอาจอยู่ภายในอาคารหลักหรืออยู่เป็นอาคารแยก
ต่างหาก มีการป้องกันแรงส่ันสะเทือนและเสียงจากเครื่อง มีประตูทางเข้าออกสะดวกและกว้างเพียงพอต่อการ
เคล่ือนย้ายหรือซ่อมบำรุง โดยมีระยะห่างโดยรอบจากเครื่องกับผนังไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 18.3 มีการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเป็นประจำและมีน้ำมันสำรองสำหรับการ
เดินเครื่องอย่างเพียงพอไม่น้อยกว่า8ช่ัวโมง 
 18.4 ภายในอาคารท่ีติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองต้องมีการระบายอากาศท่ีดีและสะอาดมีแสงสว่าง
เพียงพอในการตรวจสอบการทำงานของเครื่อง 
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 18.5 ต้องมีรางระบายน้ำภายในห้องเครื่องในตำแหน่งท่ีเหมาะสมหรือรอบแท่นเครื่องสำหรับการระบาย
น้ำเวลาท่ีทำความสะอาดพื้น 
 18.6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีขนาดกำลังท่ีเหมาะสมและเพียงพอสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับ
ดวงโคมและอุปกรณ์การแพทย์ท่ีจำเป็นในแผนกอุบัติเหตุ ห้องผ่าตัดหอผู้ป่วยหนักห้องคลอดและธนาคารเลือดเป็น
อย่างน้อย 
 18.7 มีเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) จ่ายให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีสำคัญและสำหรับวงจร
ช่วยชีวิตซึ่งไม่สามารถหยุดได้ มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพียงพอและเหมาะสม โดยอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
 18.8 บันไดทางหนีไฟทางสัญจรห้องเครื่องและหน่วยบริการอื่นๆต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินซึ่งใช้
พลังงานจากแบตเตอรี่เพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟป้าย
ทางออกฉุกเฉินของ วสท. 
  - การให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟเพื่อให้เห็นทางหนีไฟชัดเจนปลอดภัยและเพื่อให้เห็นอุปกรณ์แจ้ง
เหตุด้วยมือและอุปกรณ์ผจญเพลิงท่ีติดต้ังได้ชัดเจนการให้แสงสว่างเพื่อการหนีไฟไม่ได้มีไว้เพื่อให้แสงสว่างเฉพาะ
เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติท้ังระบบล้มเหลวแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีไว้ให้แสงสว่างเมื่อมีความล้มเหลวของการจ่ายไฟ
ในพื้นท่ีนั้นๆด้วยช่วงเวลาการส่องสว่างเพื่อการหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 180 นาทีและช่วงเวลาการส่องสว่างสำรอง
ท่ีไม่ใช้สำหรับหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 120 นาที 
  - การให้แสงสว่างฉุกเฉิน ต้องมีแหล่งจ่ายไฟอิสระ ท่ีไม่ขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟแสงสว่างปกติและไม่
อนุญาตให้ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับโคมไฟฟ้าฉุกเฉินและต้องใช้วงจรไฟฟ้าจากวงจรไฟฟ้าแสง
สว่างของในพื้นท่ีนั้นๆการติดต้ังดวงโคมไฟฟ้าฉุกเฉินต้องติดต้ังสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  2 เมตรโดยวัดจากพื้นถึง
ด้านล่างของโคมกรณีติดต้ังต่ำกว่า 2 เมตรจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟ 
  - การเดินสายไฟฟ้าสำหรับโคมไฟต่อพ่วงและมีแหล่งจ่ายไฟส่วนกลางวงจรไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับโคม
ไฟฟ้าฉุกเฉินจะต้องแยกอิสระจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆและสายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายทนไฟติดต้ังในช่องเดินสาย 
  - โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินรายละเอียดคุณสมบัติและการติดต้ังให้ยึดถือเป็นไปตาม
มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสวางฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ระยะห่างระหว่างป้ายสำหรับ
สัญลักษณ์ท่ีมีความสูง 10 เซนติเมตรต้องมีระยะไม่เกิน 24 เมตรและให้ติดต้ังเพิ่มเติมด้านบนท่ีจุดทางเล้ียวทาง
แยกและเหนือประตูทางออกสุดท้ายด้วย 
  - ควรติดต้ังป้ายทางออกด้านล่างเป็นป้ายเสริมโดยขอบล่างของป้ายสูงจากพื้น  15-20 
เซนติเมตรและขอบของป้ายอยู่ห่างจากขอบประตูไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรเป็นป้ายเครื่องหมายบอกทางเรือง
แสง (Photoluminescent Escape Sign) สามารถสะสมแสงรอบตัวและเรืองแสงได้โดยไม่พึ่งพาไฟฟ้าโดยติดต้ัง
ทุกตาแหน่งประตูเส้นทางหนีไฟทุกทางแยกทางเล้ียวและแนวเส้นทางหนีไฟทุกระยะ 24 เมตร 

 
รูปแบบสัญลักษณ์โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน 

 
18.9 ระบบนำทางเรืองแสงเพื่อการอพยพหนีภัย (ถ้ามี) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการอพยพหนีภัยเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด 
19.ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
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19.1 มีการติดต้ังระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในทุกช้ันของอาคาร ประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งสัญญาณท่ีสามารถส่งเสียง
หรือสัญญาณ ให้ผู้ท่ีอยู่ภายในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างท่ัวถึง โดยการควบคุมด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติ ใน
ตำแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น โถงพักรอ ห้องพักผู้ป่วย ห้องทำงาน เป็นต้น      
20.ระบบป้องกันการเข้า-ออก  
 20.1 มีการติดต้ังระบบป้องกันการเข้าออก เพื่อป้องกันการเข้าถึงในสถานท่ีเฉพาะท่ีต้องการความ
ปลอดภัย  
 20.2 มีระบบหรือวิธีการรักษาความปลอดภัยของพยาบาลใน nursestation 
21.ระบบป้องกันแรงดันและกระแสเกิน 
 21.1 มีการติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันแรงดันและกระแสเกินท่ีแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB) เพื่อป้องกัน
แรงดันและกระแสไฟเกินท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ฟ้าผ่า, สวิทต์ช่ิง,การลัดวงจร เป็นต้น 
หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล 
22.ระบบประปา 
 22.1 มีแผนผังประปา 
 22.2 มีระบบจ่ายน้ำท่ีสะอาดไม่ปนเปื้อนส่ิงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีการรั่วซึมและมีแรงดันเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
 22.3 มีการสำรองน้ำประปา  
 22.4 ถังเก็บน้ำสำรองต้องมีฝาถังปิดมิดชิด มีกุญแจล็อค ป้องกันสัตว์ แมลงและคนตกลงไปในถัง  
 22.5 ระบบสำรองน้ำประปาจะต้องไม่รั่วซึมและติดต้ังในสถานท่ีเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
คุณภาพน้ำประปาเช่นระดับฝาถังเก็บน้ำใต้ดินต้องสูงกว่าระดับรางระบายน้ำฝนท่ัวไป โดยสำรองน้ำไว้ใช้ได้อย่าง
น้อย 2 วัน 
 22.6 มี ร ะ บ บ ก า ร ท ำ น้ ำ บ ริ สุ ท ธิ์ ท่ี ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น (WaterTreatmentSystem) เ ช่ น 
ReverseOsmosis,Deionizerพร้อมเกณฑ์การทำความสะอาดระบบน้ำและควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์อยู่
ตลอดเวลา 
23.ระบบระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล 
 23.1 มีผังระบบระบายน้ำและระบบสุขาภิบาล 
 23.2 มีระบบระบายน้ำฝนจากอาคารสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะ  
 23.3 มีการแยกประเภทท่อต่างๆ  
 23.4 มีระบบสุขาภิบาลสำหรับห้องปฏิบัติการ  
 
หมวดงานระบบเคร่ืองกล 
24.ลิฟท ์
 24 .1 มีการแยกประเภทของลิฟต์ตามการใช้งาน ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ,ลิฟต์ขนของ , ลิฟต์สำหรับ
พนักงานดับเพลิง  
 24.2 มีขนาดและจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน  
 24.3 บริเวณโถงหน้าลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ ต้องมีพื้นท่ีสามารถเข็นเปลนอนสวนกันได้  
 24.4 กำหนดให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการและทุพพลภาพสามารถใช้งานได้  
 24.5 บริเวณโถงหน้าลิฟต์และภายในห้องโดยสาร ต้องสะอาดมีระบบระบายอากาศและแสงสว่างภายใน
ห้องโดยสารท่ีเหมาะสม  
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 24.6 กรณีไฟฟ้าดับ จัดให้มีระบบ ARD (Automatic Rescue Device) เพื่อให้ลิฟท์สามารถเคล่ือนไป
เทียบยังช้ันท่ีใกล้ท่ีสุดและประตูลิฟท์จะต้องเปิดออกทันที 
25.ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ 
 25.1 พื้นท่ีให้บริการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน ต้องมีอากาศท่ีสะอาดจากภายนอกเติมเข้าสู่พื้นท่ีบริการ/
ปฏิบัติงาน ให้ได้อัตราการถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ท้ังโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
 25.2 มีการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของอากาศในบริเวณห้องตรวจ 
 25.3 มีระบบควบคุมการติดเช้ือท่ีได้มาตรฐาน  
 25.4 ห้องตรวจผู้ป่วยท่ีแสดงอาการโรคติดเช้ือทางอากาศ ต้องมีการควบคุมแรงดันอากาศ 
 25.5 มีการจัดการระบบปรับ, ระบาย และควบคุมแรงดันอากาศห้องแยกโรคติดเช้ือทางอากาศ, หอ
ผู้ป่วยรวมแยกโรคทางอากาศตามมาตรฐาน 
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ด้านที่ 4 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ส่ิงแวดล้อม เป็นข้อกำหนดข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้
หลักการทางวิศวกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาล  
1. การกำหนดนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 1. มีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีชัดเจน 
 2. มีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
 3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้รับการอบรม การพัฒนา ความรู้ ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เพื่อการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อองค์กร และชุมชนโดยรอบ 
 4. มีแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการตามนโยบายในการจัดการส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาล 
 5. มีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. มีการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
 7. การเฝ้าติดตามและวัดผลในกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 8. มีการดำเนินการแก้ไขและป้องกันจากกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 9. มีการตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขและการป้องกันด้านส่ิงแวดล้อม 
2. การจัดการมูลฝอย (มูลฝอยทั่วไป, มูลฝอยติดเชื้อ, ของเสียอันตราย) 
 1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย 
 2. มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 

3. ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีกำหนด พร้อมจดบันทึกผลการ 
ปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

4. มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ตามประเภทของมูลฝอย 
5. มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหว่างวัสดุมีคมและวัสดุไม่มีคม ภาชนะมีความคงทน และเหมาะสม 
6. มีแผนการและวิธีการเก็บขนเคล่ือนย้ายมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
7. มีสถานท่ีพักมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ 
8. มูลฝอยติดเช้ือต้องเก็บกักไว้ไม่เกิน 7 วัน หากมีการเก็บกักมูลฝอยติดเช้ือไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักรวมมูลฝอยติด 

เช้ือ ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่านั้นได้ 
9. มีการกำจัดมูลฝอย (มูลฝอยท่ัวไป,มูลฝอยติดเช้ือ,วัสดุและกากของเสียอันตราย) ท่ีถูกสุขลักษณะหรือเป็นไป 

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑0. มีบัญชีรายการของวัสดุและของเสียอันตรายท่ีมีในโรงพยาบาล 
๑1. มีข้อปฏิบัติและดำเนินการในการจัดเก็บวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย 

3. การจัดการน้ำเสีย 
1.มีการบริหารจัดการปริมาณน้ำท้ิงของสถานพยาบาลให้เกิดความเพียงพอ ปลอดภัย กับความสามารถของ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
2. มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียท่ีผ่านการอบรมและมีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
3. มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน ตามชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย 
4.ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนวิธีการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีกำหนด พร้อมจดบันทึกผลการ 
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ปฏิบัติงาน 
5. มีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและได้รับการอบรมหลักสูตรการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและมีการทบทวน 

อย่างน้อย 2 ปีครั้ง 
6. มีแผนผังแสดงกระบวนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียท่ีเป็นปัจจุบัน 
7. มีอุปกรณ์เบ้ืองต้นท่ีจำเป็นในการดูแล ควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย 
8. มีการจัดทำเอกสารกำกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดน้ำเสียทุกเครื่อง (ขนาด ชนิด อายุการ 

ใช้งานวิธีการใช้งาน ประวัติการซ่อม) 
9. มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงทุกๆ ๓ เดือน ตามมาตรฐานหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
10. มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน 
11. มีการบันทึกและรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
12. มีแผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. การจัดการน้ำอุปโภค-บริโภค 
1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบน้ำอุปโภคและบริโภค 
2. มีคู่มือกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
3. ผู้ปฏิบัติงานทราบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติตามคู่มือท่ีกำหนด พร้อมจดบันทึกผลการ 

ปฏิบัติงาน 
4. มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือมาตรฐาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
5. มีการตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาประจำวันและตรวจหาค่าเช้ือโรคประจำเดือน พร้อมบันทึกผล 

การตรวจสอบ 
6. มีการจดบันทึกข้อมูลการใช้น้ำประจำวัน 
7. มีแผนและการดำเนินการระบบการดูแลรักษาถังพักน้ำหรือถังสำรองน้ำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
8. มีการสำรองน้ำอุปโภคให้เพียงพอในสภาวะฉุกเฉิน อย่างน้อย ๓ วัน 

5. การจัดการระบบส่องสว่าง 
มีการตรวจวัดแสงสว่างในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

6. การจัดการมลพิษทางเสียง  
1. มีการกำหนดมาตรการและวิธีการป้องกันการควบคุมมลพิษทางเสียง เช่น ห้องเครื่อง ห้องอัดอากาศ พื้นท่ี 

ก่อสร้าง เป็นต้น 
2. มีการตรวจวัดเสียงในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง เช่น ห้องเครื่อง ห้องอัดอากาศ พื้นท่ีก่อสร้าง เป็นต้น 

7. การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นท่ีให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. การลดปริมาณของเสีย 
มีแผนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและติดตามผล เพื่อลดการเกิดของเสีย 

9. การจัดการด้านพลังงาน 
มีแผนและการดำเนินงานในการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 
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ด้านที่ 5 
ด้านความปลอดภยั 

 

ความปลอดภัยเป็นข้อกำหนดข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติ ในการกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่ง
ต้องปราศจากเหตุ อันจะทำให้เกิดการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจาก    
การทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงานในโรงพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  
1. การจัดการด้านความปลอดภัย 

1. จัดให้มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาล 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานท่ีทำหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
3. จัดให้มีแผนงาน งบประมาณ การติดตามประเมินผล รายงานผลการทบทวนการดำเนินงานด้าน   

ความปลอดภัยประจำปี 
2. กฎ ระเบียบและมาตรฐานหรือคู่มือด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

1. จัดให้มีกฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเหมาะสมกับบริบทของ 
โรงพยาบาล 

2. จัดทำมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามปัจจัยเส่ียงของโรงพยาบาล 
3. มีวิธีการควบคุม กำกับ  ติดตามประเมินผล การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ มาตรฐานหรือคู่มือ       

ความปลอดภัยในการทำงาน มาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อย่างต่อเนื่อง 
3. การอบรมบุคลากร 

1. มีการอบรมหรือให้ความรู้บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คู่มือความปลอดภัยในการทำงานของ
โรงพยาบาลตามช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมและท่ัวถึง และมีการทบทวนความรู้ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. มีการฝึกอบรมให้ความรู้เฉพาะด้านของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานในระบบวิศวกรรมท่ีมี
ความเส่ียงสูงหรือลักษณะงานอื่นท่ีมีความเส่ียงตามบริบทของโรงพยาบาล โดยวิธี on the job training  หรือส่ง 

3. อบรมภายนอกและมีการติดตามประเมินผลและทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของบุคลากร 

1. จัดให้มีการตรวจวัดหรือประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานตามปัจจัยเส่ียงของบุคลากร อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

2. จัดให้มีการตรวจสุขภาพของบุคลากรท่ีทำงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยเส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. มีการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมิน ค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. มีแผนการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ในระบบวิศวกรรมท่ีมีความเส่ียง

สูงตามกำหนด อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติฉุกเฉินเมื่อระบบทางด้านวิศวกรรมความเส่ียงสูง อาทิ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทาง

การแพทย์ ระบบสุขาภิบาลหรือระบบอื่นตามบริบทของโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้งานได้ 
5. การจัดการแบบแปลนแผนผังงานระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูง(ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับและระบายอากาศแบบรวมศูนย์ในพื้นท่ัวไป 
ระบบปรับและระบายอากาศในพื้นท่ีท่ีมีการควบคุมความดันบวกหรือลบ ระบบไอน้ำ ระบบเคล่ือนย้ายและขนส่ง 
และระบบส่ือสาร) 
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1. มีแบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง 
2. มีระบบการจัดเก็บ ทบทวน แบบแปลนแผนผังหรือรายละเอียดข้อมูลของระบบทางวิศวกรรมท่ีมีความ 

เส่ียงสูง 
6. การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องที่ให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ 

1. มีการตรวจสอบและการทดสอบระบบการทำงานโดยผู้รับผิดชอบ 
2. มีการตรวจวัด ทดสอบ ทวนสอบตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

7. คุณภาพของระบบไฟฟ้า 
1. มีระบบตรวจติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า ในระบบไฟฟ้าหลัก 

และระบบไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอ พร้อมใช้ ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2. มีการจัดระดับความสำคัญการจ่ายโหลด แผนผัง รายละเอียดข้อมูลของระบบการจ่ายไฟฟ้าสำรอง 
3. มีการทดสอบ ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้ 
4. มีการทดสอบ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สับเปล่ียนแหล่งจ่ายไฟ(Transfer switch) 

8. การจัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1. มีนโยบายความปลอดภัยด้านการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยมีผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงานในการ 

จัดการระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
2. มีการประเมินสถานภาพการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัยและทบทวนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
3. มีกระบวนการในการจัดการความเส่ียงด้านอัคคีภัย 
4. มีคู่มือระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
5. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
6. มีการจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 

 7. มีการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
8. ความพร้อมของเส้นทางหนีไฟ 

 9. จัดเตรียมพื้นท่ี หรือกำหนดจุดปลอดภัยในพื้นท่ีรักษาพยาบาลท่ีผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สะดวก 
 10. จัดเตรียมพื้นท่ีจุดรวมพลภายนอกอาคารขณะเกิดอัคคีภัย 
9. ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

1. มีมาตรการรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ระบบก๊าซทางการแพทย์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
2. มีการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
3. มีการทดสอบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนของระบบก๊าซทางการแพทย์ 
4. มีป้ายคำเตือนหรือสัญลักษณ์หรือตัวบ่งช้ี ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ไว้ที่บริเวณห้องหรือสถานท่ีเก็บ 

หรือติดต้ังท่อบรรจุ ถังบรรจุ ห้องระบบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ แนวเส้นท่อและบริเวณล้ินควบคุมประจำช้ันหรือ
พื้นท่ี 
10. พื้นที่กำเนิดรังสี 

1. กำหนดหรือบ่งช้ีบริเวณพื้นท่ีท่ีมีรังสี มีเครื่องหมาย ป้ายเตือนอันตรายจากรังสี สัญญาณเตือนภัยท่ี 
สอดคล้องกับกฎหมายหรือมาตรฐาน ติดแสดงให้เห็นโดยชัดเจน 

2. มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัยตามแบบมาตรฐานในบริเวณพื้นท่ีกำเนิดรังสี 
 3. มีเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความปลอดภัยของรังสีจากหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ด้านที่ 6 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการข้อกำหนดข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ด้าน
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเป็นวิธีการเลือก การใช้ การดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตามระยะเวลาใช้งาน ให้อยู่ ใน
สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและความปลอดภัยและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเช่ือถือได้ 
1. เคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

1. เครื่องมือแพทย์ท่ีนำมาใช้งานในโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือแพทย์ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานหรือเป็นไป
ตามข้อกฎหมายท่ีกำหนด 
2. การติดต้ังเครื่องมือแพทย์ต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้ผลิต  
3. มีการขออนุญาตติดต้ังและใช้งานเครื่องมือนั้นหากมีข้อกฎหมายกำหนดไว้ เช่น เครื่องเอกซเรย์เป็นต้น 

2. การใช้งานและบำรุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 
1. การจัดทำรายการ ทะเบียนประวัติ หรือฐานข้อมูลประวัติเครื่องมือแพทย์ 
2. จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
3. มีผู้ปฏิบติังานบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 

3. การตรวจสอบ ทดสอบเคร่ืองมือแพทย์ 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
2. มีการบันทึกผลการตรวจและหรือทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
3. มีการรับรองผลการตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
4. มีการบันทึกข้อมูลทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
5. วิธีการทดสอบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
6. เครื่องมือมาตรฐานทดสอบ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
7. ผู้ให้บริการในการทดสอบมีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

4. การซ่อมบำรุงเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการซ่อมบำรุงท่ีชัดเจน 
2. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐานกำหนด 
3. มีการทดสอบเครื่องมือแพทย์ท่ีต้องการความเท่ียงตรงแม่นยำหลังการซ่อม 
4. มีการจัดเก็บผลการซ่อม 

5. การยกเลิกการใช้งานเคร่ืองมือแพทย์ 
1. มีการบันทึกการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือแพทย์ลงในทะเบียนประวัติหรือฐานข้อมูล 
2. มีปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดในกรณีท่ีทำการยกเลิกการใช้งานหรือโยกย้ายไปติดต้ัง ณ ท่ีใหม่ 
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ด้านที่ 7 
ด้านระบบสนับสนุนที่สำคัญ 

 

ระบบสนับสนุนท่ีสำคัญ เป็นระบบงานด้านวิศวกรรม ท่ีให้การสนับสนุนงานการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาล ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบ บำรุงรักษาเป็นระยะๆ ให้มีความพร้อม
ใช้ตลอดเวลาและมีระบบสำรองท่ีเพียงพอ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการทางการแพทย์ 
 

ระบบส่ือสารเป็นการกำหนดข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติด้านระบบส่ือสารท่ีใช้ในโรงพยาบาล ได้แก่  
1. ระบบเรียกพยาบาล 

1.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบเรียกพยาบาล 
1.2 มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล และวิธีการใช้งานอย่างง่ายท่ีจุดใช้งาน 
1.3 การติดต้ังอย่างน้อยประกอบด้วย ชุดควบคุมหลัก ชุดควบคุมท่ีหัวเตียงผู้ป่วย สวิตช์ฉุกเฉินสำหรับ

เรียกในห้องน้ำผู้ป่วยและห้องน้ำผู้พิการ 
1.4 มีแผนผังระบบเรียกพยาบาลท่ีเป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเรียกพยาบาล 
1.5 มีการตรวจสอบระบบประจำวัน ใหพ้ร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
1.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ระบบวิทยุคมนาคม 

2.1 มีแผนงานบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ ด้านระบบวิทยุคมนาคม ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
2.2 ผู้ใช้งานวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ท่ีออกโดย

คณะกรรมการบริหารและควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (คบค.) 
2.3 มีคู่มือการใช้งานวิทยุคมนาคม 
2.4 การติดต้ัง การใช้งาน การยกเลิก รื้อถอน เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด (คบค.) 
2.5 มีบัญชีครุภัณฑ์เครื่องวิทยุคมนาคม 
2.6 มีการตรวจสอบระบบประจำวัน ใหพ้ร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
2.7 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. ระบบโทรศัพท์ 

3.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบโทรศัพท์ 
3.2 มีบัญชีของหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 
3.3 มีแผนผังระบบโทรศัพท์ท่ีเป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบโทรศัพท์ 
3.4 มีการตรวจสอบระบบประจำเดือน ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
3.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ระบบเสียงตามสาย 

4.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบเสียงตามสาย 
4.2 มีคู่มือการใช้งานระบบเสียงตามสาย 
4.3 มีแผนผังระบบเสียงตามสายท่ีเป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบเสียงตามสาย 
4.4 มีการตรวจสอบระบบประจำวัน ใหพ้ร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
4.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

5.1 มีผู้รับผิดชอบด้านระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
5.2 มีห้องควบคุมหลัก และมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล 
5.3 มีคู่มือการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
5.4 มีแผนผังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดท่ีเป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด 
5.5 มีการตรวจสอบระบบประจำวัน ใหพ้ร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
5.6 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ระบบอินเตอร์เน็ต 

6.1 มีผู้รับผิดชอบ ด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
6.2 มีคู่มือการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต และระเบียบวิธีปฏิบัติการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
6.3 มีแผนผังระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นปัจจุบัน และมีบัญชีครุภัณฑ์ของระบบอินเตอร์เน็ต 
6.4 มีการตรวจสอบระบบประจำวัน ใหพ้ร้อมใช้ตลอดเวลา และบันทึกเก็บไว้ 
6.5 มีแผนและประวัติการบำรุงรักษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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ด้านที่ 8 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสขุภาพ 

 เจตนารมณ์ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ประชาชนได้รับข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพท่ีถูกต้องและการฝึกทักษะท่ีจำเป็น เพียงพอต่อการพัฒนาความ

รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้  
 
สุขศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดโอกาสการ เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านสุขภาพ สร้างเสริม

ความสามารถของบุคคล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ อันจะนำไปสู่การปรับเปล่ียนสุขภาพ และธำรงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา หมายถึง ข้อกำหนดระบบคุณภาพท่ีจำเป็น (Essential 
Requirements) สำหรับการทำงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงาน 
สุขศึกษาในโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการท่ีดี มีการจัดกระบวนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการและเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องทุกมาตรฐาน เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท้ังในโรงพยาบาลและต่อเนื่องไปไปถึงชุมชนด้วย 

 มาตรฐานนี้ใช้สำหรับการพัฒนาและการประเมินงานด้านสุขศึกษาของโรงพยาบาลท่ีเช่ือมโยงไปถึงชุมชน  
เนื้อหาในมาตรฐานครอบคลุมในเรื่องปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรและส่ิงสนับสนุน กระบวนการ  ผลผลิตและผลลัพธ์   
ซึ่งข้อกำหนดในมาตรฐาน ฯ พัฒนาให้เหมาะสมกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และระดับ
การให้บริการ  โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษา เป็น 2 
กลุ่ม (อ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฉบับท่ี 1)ดังนี้ 

1. สถานพยาบาลท่ัวไป  : โรงพยาบาลซึ่งให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยโรคท่ัวไป มิได้จำกัดเฉพาะโรคใดโรค
หนึ่ง 

2. สถานพยาบาลเฉพาะทาง 
2.1 ประเภทเฉพาะทาง : โรงพยาบาลท่ีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านเวชกรรม   

เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทางหู ตา คอ จมูก  โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคทรวงอก  โรงพยาบาลเฉพาะ
ทางโรคมะเร็ง เป็นต้น  

2.2 ประเภทเฉพาะประเภทผู้ป่วย : โรงพยาบาลท่ีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพตาม
ลักษณะเฉพาะประเภทผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยจิตเวช  ผู้สูงอายุ  แม่และเด็ก  บำบัดยาเสพติด เป็นต้น 

2.3 ประเภทเฉพาะด้านวิชาชีพ : โรงพยาบาลท่ีจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพตามด้านนั้น ๆ เช่น 
ทันตกรรม  กายภาพบำบัด  การแพทย์แผนไทย เป็นต้น   

ด้านเนื้อหา กระบวนการ จะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 กลุ่มหลัก คือ 
1. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
2. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
 
 

โครงสร้างมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา แบ่งเป็น 3 หมวด  ดังนี้ 
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 
▪ นโยบายด้านสุขศึกษา หรือส่งเสริมสุขภาพของ โรงพยาบาลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
▪ บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
▪ กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 

หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
▪ พฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)  หรือ พฤติกรรมการจัดการสุขภาพตนเอง 
▪ ภาวะสุขภาพ 
▪ นวัตกรรม หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ 
▪ ความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษา 

 
เกณฑ์งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการ 

เกณฑ์  

1. นโยบายด้านสุขศึกษาหรือสร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
นโยบายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล และเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
2. บุคลากรดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    

บุคลากรมีคุณวุฒิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

หมวดที่ 2 กระบวนงานสุขศึกษา 

I. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มไม่ป่วยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
เกณฑ์ 

3. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขท่ีสำคัญ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา (การกำหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 

4. มีข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ มีการนำข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา (การออกแบบกิจกรรม) 

5. มีแผนงาน  หรือ  โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

6. มีกิจกรรมและส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
และปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

7. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 
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8. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัว ช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

9. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาครบตามแผนท่ีกำหนด  และการดำเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

10. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

11. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

12. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนำ ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

II. กระบวนงานสุขศึกษาในกลุ่มป่วยเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยและครอบครัว 
เกณฑ์ 

13. มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ(HB) และหรือ ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ( HL) ท่ีสอดคล้องกับปัญหา
สาธารณสุขท่ีสำคัญ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา (กำหนดวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม) 

14. มีข้อมูลปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญ มีการนำข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานสุขศึกษา (ออกแบบกิจกรรม) 

15. มีแผนงาน  หรือ  โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษาท่ีมี
วัตถุประสงค์หรือตัวช้ีวัดพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงพยาบาล 

16. มีกิจกรรมและส่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีสอดคล้องกับปัจจัยสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพ
และปัญหา ความต้องการและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย  

17. แผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุขศึกษา จัดทำโดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษา ทีมสหวิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน 

18. มีแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพท่ีระบุตัวช้ีวัด
พฤติกรรมสุขภาพ เครื่องมือ ระยะเวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

19. มีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ โปรแกรมสุขศึกษา หรือ แผนการจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาครบตามแผนท่ีกำหนด  และการดำเนินกิจกรรมใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสุขศึกษาหรือ ทีมสห
วิชาชีพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน 

20. มีการ สนับสนุน เสริมพลังให้กับภาคี เครือข่าย แกนนำสุขภาพภาคประชาชน ในการดำเนินงานสุข
ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

21. มีการประเมินผลและรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร  การประเมินกิจกรรม/กระบวนการ ระหว่าง
ดำเนินโครงการ หรือ ประเมินตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้ังไว้เมื่อส้ินสุดโครงการ 

22. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและนำ ผลการเฝ้าระวังไปใช้ในการปรับกิจกรรมในแผนงาน/
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
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หมวดที่ 3 ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
เกณฑ์ 

23. กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพ (HB) หรือความรอบรู้ทางสุขภาพ(HL) 
ในปัญหาสาธารณสุขท่ีสำคัญเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีถูกต้องเพิ่มขึ้น  

24. กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มป่วย) ท่ีผ่านกระบวนการสุขศึกษามีภาวะสุขภาพท่ีดีขึ้น 
25. มีนวัตกรรม หรืองานวิจัย หรือ ต้นแบบ หรือผลงานเด่นท่ีประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสุข

ศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสุขศึกษาตาม
แผนงานโครงการ 
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ด้านที่ 9 
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
ตามท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมท้ังระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
ของบุคคล พ.ศ. 2561และท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงจากการเช่ือมโยงข้อมูลด้านสุขภาพ 

สถานพยาบาลควรต้อง มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการและกำหนดขั้นตอนใน
การนำไปปฏิบัติ พร้อมท้ังช้ีให้เห็นความสำเร็จตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ
คุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย 
มีความเช่ือถือได้และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะท่ีไม่ถูกต้องและการคุกคามจากภัยต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย เช่ือมั่น 
ในการเข้าใช้บริการในระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสูงเพื่อคุ้มครองประชาชน
หรือประโยชน์ท่ีสำคัญของประเทศ 
1. ด้านแผนงาน การกำหนดนโยบายด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1. มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของสถานพยาบาล เป็นลายลักษณ์อักษร 

(1) มีแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานส ำคัญทาง
สารสนเทศโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ใน
ครอบครอง ให้มีความปลอดภัยสามารถให้บริการต่อเนื่อง 

(2) มีแผนการบริหารจัดการความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) มีแผนการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบบริการสำคัญท่ีสร้างความเสียหายให้แก่

ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ 
(4) มีแผนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ประกอบด้วย 

การรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูล และการ
ทำลายข้อมูล 

(5) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.  มีการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติฯ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

2. ด้านบุคลากร การแต่งต้ังคณะทำงานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
1. ผู้บริหารระดับสูงสุดของสถานพยาบาล (ผู้บริหารระดับสูงสุด”(Chief Executive Officer: CEO) ลงนามใน 

คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีแผนผัง โครงสร้างบุคลากรของสถานพยาบาลท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3. มีการมอบหมายบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยไซเบอร์

ท้ังในกรณีภาวะปกติและฉุกเฉิน 
4. มีการมอบหมายและแจ้งรายช่ือเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อประสานงานด้านการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปยังหน่วยงานท่ีอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
5. มีการเผยแพร่คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
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6. มีการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3. ด้านความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยง 

1. มีการระบุว่ากระบวนการดำเนินงานและทรัพย์สินสารสนเทศใดบ้างท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกโจมตีทางไซ
เบอร์และต้องได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีมีต่อ
ระบบทรัพย์สินข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

2. มีมาตรการป้องกันควบคุม กำกับผลกระทบของเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการควบคุม
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการและวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 

3. มีมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
4. มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถ

รองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเปล่ียนแปลงแก้ไข Patch หรือ update software 
5. ดำเนินการด้านการรับมือภัยคุกคาม 

(1) มีการวิเคราะห์สาเหตุภัยคุกคามหรือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล 
(2) มีการกำหนดมาตรการและกระบวนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ท่ีทันท่วงที 
(3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกเกี่ยวกับแผนรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ 
(4) มีการทดสอบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และแผนรับมือซ้อมภัยคุกคามไซเบอร์อย่างสม่ำเสมอ(Cyber Drill) 

6. ดำเนินการกู้คืนข้อมูลและระบบหลังเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ 
(1) มีมาตรการกู้คืนระบบท้ังระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุภัยคุกคาม 
(2) มีการปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการกู้คืนอย่างสม่ำเสมอ 
(3) มีการส่ือสารให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องภายในสถานพยาบาลให้ทราบถึงกระบวนการกู้คืนข้อมูล

หลังเกิดเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ 
7. มีกระบวนการติดตามเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นจากภายในและ

ภายนอกวิเคราะห์จุดอ่อนหรือช่องโหว่ของภัยคุกคามท่ีเกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ป้องกันความเส่ียงและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานในอนาคต 
4. ด้านการแจ้งและแสดงหลักฐาน 

1. แสดงหลักฐานท่ีให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังใน
ภาวะปกติและภาวะท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดจากภัยคุกคามต่าง ๆ(Incident Report) 

2. ในกรณีท่ีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้
ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการแจ้งไปยังสำนักงานและหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลของตนโดยเร็วตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้นรวมถึงพฤติการณ์แวดล้อมของตนเพื่อ
ประเมินว่ามีภัยคุกคามทางไซเบอร์ขึ้นให้ดำเนินการป้องกัน รับมือและลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน 
5. ด้านการประเมินตนเองตามมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1. มีการใช้แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
2. มีเอกสาร/หลักฐานและการวิเคราะห์ผลแบบประเมินตนเอง 

6. ด้านการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
1. มแีบบประเมินผลการตรวจติดตามผล ตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. มีการจัดทำกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพภายใน(Internal Audit) ตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ 
3. มีผลการตรวจประเมินตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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4. มกีารแก้ไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
7. การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1. มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติการควบคุมเอกสารระบบการจัดการ 
2. มีแผนการประชุมทบทวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3. มีการประชุมตามแผนการทบทวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
4. มีการแจ้งเวียนผลการประชุมให้หน่วยงานภายในทราบ 
5. มีการวิเคราะห์และนำผลไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

▪ 1.เครื่องมือ/เกณฑ์ 
ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านท่ี 2 ด้านบริการสุขภาพ 
ด้านท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
ด้านท่ี 4 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ด้านท่ี 5 ด้านความปลอดภัย 
ด้านท่ี 6 ด้านเครือ่งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้านท่ี 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการท่ีสำคัญ 
ด้านท่ี 8 ด้านสุขศึกษาและพฤตกิรรมสุขภาพ 
ด้านท่ี 9 ด้านการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร ์

2.ผู้เยี่ยมประเมินฯ 
คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับภูมิภาค ทีมละ 4 คน/ทีม 
(ต้องจัดทีมลงเยี่ยมประเมิน 
ณ สถานพยาบาล เพื่อลงเยี่ยม
ประเมินพื้นท่ีจริง) 
 

3. ขั้นตอนการเยี่ยมประเมิน 
ระยะเวลา 
ไตรมาสที่ 1 
- ประชุมชี้แจง มาตรฐาน แก่ผู้รับผิดชอบงาน 
- จัดทำแผนและแจ้งแผน/แนวทางการเย่ียมแก่สถาน 
  พยาบาล 
ไตรมาสที่ 2– 4 ดำเนินการเย่ียมและรายงานผล 
ประเด็นการเยี่ยม 
กระบวนงานที่มีคุณภาพ / ผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ นวัตกรรม Best 
Practice/โอกาสพัฒนาของสถานพยาบาล 
กระบวนการเยี่ยม 
1. ใช้ Concept KM. แบบกัลยาณมิตร  
Empowerment Survey 
2. สถานพยาบาลมีการประเมินตนเอง      
3.คณะกรรมการลงเย่ียม 
ส่วนของผู้รับการเยี่ยมประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานพยาบาล ทีมผู้รับผิดชอบ  
และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง           
2. รพ.สต.เครือข่าย 
3.ภาคี เครือข่ายสุขภาพ 
รายงานสรุปการตรวจเยี่ยม 
1. สรุปผลการตรวจเย่ียมเบื้องต้นต่อผู้รับการเย่ียมในที่ 
ประชุมในวันเย่ียมประเมิน    
2. แจ้งผลผ่าน เขตตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุข     

จังหวัด สำเนาให้ผู้อำนวยการสถานพยาบาล      
หลังคณะกรรมการรับรองประชุมรับรองผลแล้ว 
 

แนวคิด/หลักการ : กัลยาณมิตร/สอนงาน/เสริมพลัง/สร้างแรงจูงใจ 

กรอบการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

4. ประเมินความพึงพอใจ 

 

5. ปรับปรุงคุณภาพการ 

เยี่ยมประเมิน 
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2.13 หน่วยจ่ายกลาง 

1HBN13  
2Equipment Page 4 No.1.10 , No. 4.46 Page 22, No. 4.91 page 25 and No.4.139 Page 28  
3การใช้ไอน้าท่ีสะอาด (Clean Steam) Page 40 No. 6.5 HBN13  
4Management information system track and trace medical device Page 11 No. 2.63 HBN 13  
 
2.18 งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(Telehealth)***นาร่องใน 8 จังหวัด
ได้แก่จังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์กาแพงเพชรกาญจนบุรีกาฬสินธุ์สุรินทร์สุราษฎร์ธานีและสงขลาครอบคลุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 15 แห่งคลินิกหมอครอบครัว (รพ.สตขนาดใหญ่) จานวน 4 
แห่งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จานวน 5 แห่งและโรงพยาบาลประจาจังหวัดจานวน 8 แห่งรวมถึงศูนย์เฉพาะทาง
โรคตาศูนย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง***  

 
มาตรฐานหรือกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

ระบบเรียกพยาบาล 
- มาตรฐานเฉพาะระบบเรียกพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลท่ัวไปUL 1069 

ระบบวิทยุคมนาคม 
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 

พ.ศ.2555 
- ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

ระบบโทรศัพท์ 
- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายฯ พ.ศ.2558 
- มาตรฐาน ISDN-PRIหรือมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระบบเสียงตามสาย 
- มาตรฐาน มอก. 1538-2552 

ระบบเคเบิ้ลทีวีและมัลติมีเดีย 
- มาตรฐาน มอก. 2204-2547มาตรฐานอุตสาหกรรม ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์และเสียงด้วย

เคเบ้ิล 
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
- ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายฯ พ.ศ.2558 
- มาตรฐาน IEEE 802 ท่ีเกี่ยวข้อง 

น้ำมันเชื้อเพลิง 
- กฎกระทรวง : สถานท่ีเก็บรักษาเช้ือเพลิง พ.ศ. 2551 
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การประเมินระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  

ระดับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1 ระดับพื้นฐาน หมายถึงสถานพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา /  
ความเส่ียงการให้บริการและการดูแลสถานท่ีและสภาพแวดล้อม หามาตรการป้องกันและ
ดำเนินการต่อเนื่อง มีแผนการบริหารความเส่ียงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมีกำลังคน 
ท่ีชัดเจน ซึ่งสถานพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ใน
ระดับพื้นฐาน คือ มีด้านใดด้านหนึ่งจาก 9 ด้าน มีคะแนนต่ำกว่า 60%) 

2 ระดับพัฒนา หมายถึงสถานพยาบาลมีการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าด้วยกันทุกหน่วยภายในองค์กร เน้นการนำข้อมูล
วิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม บริการท่ีเน้นผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสถานพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน มี
คะแนนทุกด้านต้ังแต่ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

3 ระดับคุณภาพ หมายถึงสถานพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการพัฒนาท่ีชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร  
ซึ่งสถานพยาบาลมีการประเมินตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ท่ีได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนนใน
แต่ละด้าน ท้ัง 9 ด้านไม่ต่ำกว่า 85 %) 

 
ประเมินตนเองครบทุกด้าน หมายถึงครบท้ัง 9 ด้าน ได้แก่ 

ด้านท่ี 1 ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านท่ี 2 ด้านบริการสุขภาพ 
ด้านท่ี 3 ด้านอาคาร สถานท่ี และส่ิงอำนวยความสะดวก 
ด้านท่ี 4 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ด้านท่ี 5 ด้านความปลอดภัย 
ด้านท่ี 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้านท่ี 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการท่ีสำคัญ 
ด้านท่ี 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านท่ี 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

การเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นการเยี่ยมประเมินพื้นท่ี
ครอบคลุมอาคาร หน่วยงาน และสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลท้ังหมด ตลอดจนครอบคลุมปัญหาสาธารณสุข
ในอันดับต้นๆ หากผลการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการฯ ผ่านระดับ 2 ทุกด้าน(ร้อยละ 60 ขึ้นไป)ถือว่า
สถานพยาบาลนั้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

  ในกรณีท่ีสถานพยาบาลรับการเยี่ยมประเมินทุกด้านท้ังสถานพยาบาล ได้ระดับ 3 หรือระดับคุณภาพ 
(ร้อยละ 85 ข้ึนไปทุกด้าน)  ให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพยื่นเรื่องไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อขอการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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ความเป็นมาของการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และนโยบายกระทรวงสาธารณสุขท่ีกล่าวไว้ว่า รัฐ
ต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขท่ีเหมาะสมและได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
อันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเน้นการสร้างเสริมสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าท่ีให้บริการดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ ได้จัดทำมาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพื่อประกาศให้สถานพยาบาลใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
บริการ ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) 
ควบคู่กับการพัฒนากลไกการกำกับคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) รวมท้ังผู้รับบริการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง สามารถจัดการตนเอง/ดูแลสุขภาพตนเองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพแสดงความสอดคล้องของมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ฉบับท่ี 4 

ดังนั้นความปลอดภัยของผู้ป่วย นับเป็นปัญหาสำคัญและมีผลกระทบต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขท่ัว
โลก รวมท้ังมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมของผู้ให้และผู้รับริการ เกิดปัญหาการฟ้องร้อง และความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ จากรายงานพบว่าในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่าล้านคนต้องเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตจากการ
เข้ารับบริการทางการแพทย์  
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องค์การอนามัยโลกระบุว่า อุบัติการณ์ความเส่ียงของผู้ป่วยท่ีรักษาในโรงพยาบาล ท่ีเกิดขึ้น มีถึงร้อยละ 
4 – 16 และพบว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วประมาณ 1 ใน 10 คน ท่ีเข้ารับการรักษาจะได้รับอันตรายท่ีอาจเกิด
จากความผิดพลาดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่างๆ และอุบัติการณ์ในประเทศกำลังพัฒนาเกิดขึ้นสูงกว่าประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วหลายเท่า (อ้างในสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

ท่ีสำคัญมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 2563 นี้ ยังความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (JCI) 
ในส่วนของการจัดการอาคารสถานท่ีและความปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) อันได้แก่ 
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (safety and security) วัตถุอันตราย (hazardous materials) มี
การควบคุมการสัมผัส การจัดเก็บ และการใช้สารกัมมันตรังสีและวัตถุอันตรายอื่นๆ รวมท้ังการกำจัดของเสีย
อันตรายอย่างปลอดภัยการจัดการภาวะฉุกเฉิน (emergency management) มีการวางแผนตอบสนองต่อโรค
ระบาด ภัยพิบัติภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ( fire safety) มี
การปกป้องทรัพย์ สินและผู้พำนักอาศัยจากอัคคีภัยและควันไฟเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ (medical 
equipment)มีการคัดเลือก การบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้มีความเส่ียงน้อยท่ีสุด
ระบบสาธารณูปโภค (utility systems) มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาและสาธารณูปโภคอื่นๆ  

ด้วยความจำเป็นดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการ
รับบริการของประชาชน ท่ีมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล จึงได้สร้ างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติเพื่อ
ขับเคล่ือนในระดับประเทศ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานพยาบาลพยาบาล นำมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไปใช้
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในการกำกับติดตาม
คุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

สถานบริการสุขภาพหมายความถึง พื้นท่ี ท่ีให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพด้านสาธารณสุขภาครัฐระกอบด้วย 
4 หน่วยงาน คือ 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หมายความถึงสถานบริการสุขภาพขนาดใหญ่ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยให้บริการ 
จำนวน 500 เตียงขึ้นไป 

โรงพยาบาลขนาดกลางหมายความถึงสถานบริการสุขภาพประจำจังหวัด มีจำนวนเตียงผู้ป่วยให้บริการ 
จำนวน 150 – 500 เตียง 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก หมายความถึงสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอท่ีได้รับการยกระดับ 
ขึ้นพิเศษ มีจำนวนเตียงผู้ป่วยให้บริการจำนวน 1 - 149 เตียง 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มาตราที่ 55 

  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

          บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย      

          รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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